CATHARINAPAROCHIE
Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:
·
·
·
·
·
·
·

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

WIE WAS CATHARINA?
De Heilige Catharina van Alexandrië, onze patroonheilige, leefde in de derde eeuw na Chr. Tijdens de Middeleeuwen was ze erg geliefd. Catharina was een dochter van welgestelde ouders in Alexandrië, het huidige
Egypte. Het was een erg intelligente vrouw. Daarnaast was ze erg gelovig en beloofde ze Jezus haar trouw.
De Romeinse keizer van die tijd was echter verliefd op haar. Hij wilde haar als zijn vrouw, maar Catharina
weigerde. Hij liet haar martelen om haar te dwingen toch zijn vrouw te worden, maar niets hielp. Hij wilde haar
uiteindelijk laten verpletteren door een rad met scherpe punten, maar het rad brak, zodat Catharina gered
werd. Dit rad is ook het symbool waarmee Catharina hier afgebeeld wordt. De naamdag van Catharina is
25 november. Dan organiseren we binnen onze parochie de Catharinadag, waarbij alle vrijwilligers worden
uitgenodigd.
gesteld met ons eigen ego en ons eigen aanzien?
Kunnen we onze naaste recht in de ogen kijken
met de weerspiegeling van Gods aanwezigheid?
Op Stille Zaterdag: we wachten maar af, het is stil
in en om ons heen. Twijfel, wanhoop en leegte. Zal
het grootste wonder wel plaatsvinden Jezus die
opstaat uit de dood? Dat vieren we inderdaad met
Pasen en we mogen geloven: Hij leeft! Dat mag
ook voor ons gelden want zo heeft Jezus het gezegd: “wie in Mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven”.
Dan volgen Hemelvaart en Pinksteren. Jezus
keert terug naar zijn hemelse vader, waar Hij door
alle aardse beproevingen heen, onvoorwaardelijk in
geloofde aan waar Hij aan vasthield. Zijn trouw
werd beloond!
Hij mocht weer thuis komen van waaruit Hij vertrok.
Thuis komen en daar zijn waar Zijn hart op hoopte
en naar verlangde. Wie wil dat nou niet?
Maar Jezus liet ons niet verweesd achter, we vieren Pinksteren. Wij mogen geraakt worden: Licht
van Zijn Licht als Hij Zijn Geest over ons uitstort en
wij uit kracht van Hem, Zijn werk en geloof gestalte
mogen geven in ons eigen leven.
Pasen is het feest van leven en ondanks alles,
weer licht en toekomst zien. Weg van alle duisternis en angst die ons zo vaak gevangen houdt.
Mogen we leven in het volle licht, zodat we anderen mogen verlichten. Moge de levende Heer daarbij onze leidraad zijn totdat wij ooit eens mogen
horen: welkom thuis, de dood is overwonnen!

VOORWOORD PASTOR
■ PASEN
Het paasfeest staat weer voor de deur. Er is al heel
wat aan vooraf gegaan. Het begint bij Aswoensdag. Nadat we carnaval hebben gevierd volgt er
een tijd van veertig dagen, van inkeer en bezinning.
We laten ons tekenen met een kruis en we horen:
“Uit as zijt gij geboren en zo zult gij wederkeren”.
Wie ben ik ten diepste, hoe sta ik in het leven,
waarom leef ik en met welk doel?
We bereiden ons voor op het paasfeest, we passeren de “Goede Week". Met Witte Donderdag gaat
Jezus met zijn vrienden aan tafel. Hij breekt het
brood. “Vrienden dit is Mijn lichaam en dit is Mijn
bloed vergoten voor jullie. Ik geef mezelf, elke keer
weer, weg aan jullie opdat jullie, uit kracht van Mij,
zouden leven. Blijft dit doen, iedere keer nodig Ik je
uit om naar Mij te komen. Ik zoek je en vraag je:
Laat je door Mij vinden!”
Maar toch: ondanks alles wordt hij door Judas verraden. Er is iemand die geld en aanzien van het
volk belangrijker vindt, dan het volgen van Jezus,
hun leider die het opneemt voor de kansarme, de
zieke geneest, de dode Lazarus doet opstaan. De
verleiding van geld en aanzien ligt op de loer en
krijgt de overhand. Ook in ons leven? Judas kan de
verleiding van het geld niet trotseren en later: spijt,
veel spijt door zijn verraad en uiteindelijk wordt zijn
leven hem te zwaar, zonder Hem.
Goede Vrijdag: Jezus wordt aan het kruis genageld, juist Hij die zonder zonden is, wordt gemarteld en ter dood veroordeeld. Vele onschuldigen in
onze wereld zijn ook vaak de dupe van machthebbers, iedere keer weer. Waarom? Hoe staat het

Namens de pastores wens ik u allen Zalig Pasen!
Pastoor Ronald van Bronswijk
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kern. Misschien helpt het als we elkaar beter verstaan, ook tegen de wind in of als de wind van opzij
blaast. In dit artikel een aanzet daarvoor. We willen
een levendige, elkaar inspirerende parochiegemeenschap zijn, waar plek is voor velen. Een parochie waar plek is om in de eigen kern het geloof te
beleven en te vieren. We delen met zijn allen het
Woord. We vieren dat we geraakt worden door het
Woord. Het zijn pastores en vrijwilligers die het
Woord uitdragen in het voorgaan, het onderricht of
de diaconie. Dat gebeurt op elke plek. Het zijn pastores samen met parochianen die de woorden en
daden van het grote verhaal zo doorvertellen, door
de tijd. Zo varen we. Geloven staat in die zin los
van een gebouw. Als we varen, is er beweging.

VAN DE REDACTIE
Voor u ligt de eerste editie van het parochieblad
van de Catharinaparochie, een Paasnummer. Met
Pasen vieren we het nieuwe leven, is er nieuw licht
en nu ruim een week voor Pasen ziet het nieuwsblad van de Catharinaparochie het levenslicht.
In het parochieblad heeft u als eerste een mooie
tekst kunnen lezen van Pastoor Ronald van
Bronswijk, hierna vindt u allerlei informatie die betrekking heeft op alle parochiekernen en daarna
van elke parochiekern meer specifieke informatie.
Het is erg prettig dat alle parochiekernen een bijdrage hebben geleverd aan deze editie.
Dankzij de inzet van een grote groep vrijwilligers is
dit blad tot stand gekomen en bij u bezorgd. Natuurlijk ook dank aan de adverteerders die hieraan
hun medewerking verlenen.

Om te kunnen blijven varen is er inzet nodig van
beroepskrachten, een kapitein en enkele bemanningslieden en vrijwillige stuurlieden die proberen
koers te houden. Voor de inzet van de pastores
heeft de parochie de opbrengsten van Kerkbalans
nodig. Die komen eerst in de kas van de Catharina:
daarna krijgt naar rato van de inkomsten elke kerkplek budgetten toegewezen. Budgetten voor vieringen op de plek (kaarsen, bloemen, koren en onderhoud). De verdeling gebeurt in principe volgens
de richtlijnen van het bisdom: 50% voor personeel,
25% voor gebouwen, 15% voor bisdom en 10%
voor programma. Als ik dat vergelijk met het onderwijs is dat bijzonder: daar vormen de professionals 75-80% van het budget. En natuurlijk valt het
op dat er slechts 10% gerekend wordt voor pastorale, liturgische, diaconale of catechetische activiteiten. Gelukkig beschikt de Catharinaparochie
over heel veel vrijwilligers die het programma mee
mogelijk maken. Daar gaat het om uitingen van
vitaliteit. Per plek worden ze in kaart gebracht om
zo de regionale kaart voor Oosterhout en de kerkdorpen in te kunnen tekenen, weten wat er leeft en
wat graag nog verlevendigd moet worden voor de
geloofstoekomst van onze kinderen. Ons geloven
op de kaart, dat daarmee de routekaart voor Catharina bepaalt.

Namens de redactie wens ik u veel leesplezier en
een Zalig Pasen.
Corry van den Bosch

NIEUWS VAN BESTUUR
■ OM HET WOORD
Aan het begin van dit artikel voor het nieuwe parochieblad spelen door mijn hoofd de woorden van
een lied dat ik vaak hoorde tijdens de vieringen van
het jongerenkoor al weer tijden geleden:
Een schip vaart door de tijden heen
God heeft haar kerk gedoopt
Wij bevinden ons aan boord
van het schip van de kerk.
Voor ons hebben vele generaties de stormen en de wisselingen van de tijd doorstaan.
We willen koers houden, ook
in deze tijd van vragen die als
de wind aan de zeilen rukken.
In naam van Hem zou er geen
bedreiging hoeven zijn. Het
heeft te maken met de bestemming die we voor
ogen hebben en die we steeds behouden. “Een
schip, dat zich gemeenschap noemt, vaart door de
zee van de tijd. Het doel heet Gods eeuwigheid”
zoals een priester het eens zei. Maar we voelen
ons onrustig aan boord. Graag gaan we voor anker
en dan bij voorkeur op een veilige plek. “Plek” is
dan een waardevol stenen gebouw geworden en
even niet de gemeenschap met al haar vitale activiteiten.

Op 6 mei is er een voortgangsbijeenkomst: waar
zijn we en wat hebben we verder nodig op onze
reis naar een vitale parochiegemeenschap met op
elke plek eigen levendige geloofskernen? De verleiding is groot om af en toe het schip te verlaten,
zeker bij tegenwind. Wat ons bindt, is het Woord.
Het Woord is er nog. Het leeft toch onder ons? Van
stad tot stad gaat het, van plek naar plek
Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
Breek uw tent op, ga op reis
naar het land, dat Ik u wijs

Onze vraag nu is ook om rondom het Woord in
beweging te blijven, met het oog op een levendige
gemeenschap. Hoe combineren we die twee belangrijke pijlers: (kerk)gemeenschap zijn enerzijds
en de behoefte aan een warme plek in de eigen

We verkennen de route en eind oktober weten we
meer waar we aangeland zijn. Niet alle gebouwen
zullen we in de huidige staat behouden, maar we
bouwen wel verder aan plekken om bij elkaar te
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komen, in elke kern als de levendige gemeenschap, maar wel met andere stenen.
Er zijn drie plekken waar we het eerste kijken naar
een herbestemming van het kerkgebouw. Het gebouw blijft maar krijgt een andere rol, gaat in andere handen over. Op die kerkplekken willen we die
gemeenschap een eigen geloofsplek blijven bieden, maar kleiner en onderhoudsvriendelijk.
Dat gebeurt in overleg met de gemeenschap zelf.
We nemen er de tijd voor. Eind december stelt het
bestuur het parochieplan met de paragraaf over
gebouwen, naast de paragraaf over de vitale geloofskernen van de parochiegemeenschap vast.
We bespreken dat plan met de bisschop. Daarna
varen we verder en - waar nodig - stellen we de
koers bij.

Pelikaan Groepsreizen & Incentives, Haveneind 2,
4761 BZ Zevenbergen. Contactpersoon:
Rod Szalkay, telefoon 088 - 735 45 50
groepsreizen@pelikaanreizen.nl
Datum en prijs: 18-25 oktober 2014
Reissom o.b.v. tweepersoonskamer: € 598 p.p.
Toeslag eenpersoonskamer: € 140 p.p.
Jos Trommelen

NIEUWS VAN VICARIAAT
■ AFSCHEID A.J.J.M. VAN BALVEREN
De bisschop heeft het verzoek van Ton van Balveren om per 1 april de H. Mariaparochie te verlaten
ingewilligd. Op 30 maart is er afscheid van hem
genomen in de H. Lambertuskerk in Etten-Leur.

Via dit parochieblad houden we u op de hoogte en
zullen we naargelang onze vaart de routekaart nader invullen.

■ CHRISMAVIERING
Op 16 april vindt de chrismaviering in het bisdom
van Breda plaats in de basiliek van Oudenbosch.

Mariet van Goch

De heilige oliën
In de chrismamis zegent de bisschop de heilige
oliën én wijdt hij het heilig chrisma. Het chrisma is
het sacramentele teken van de Heilige Geest. Het
wordt gebruikt voor de zalving bij het doopsel, het
vormsel en de wijding tot priester en bisschop. In
de liturgie is een vernieuwing van de beloften van
de priesters en andere leden van het Godsvolk, die
een taak in de Kerk vervullen, opgenomen.

NIEUWS VAN BISDOM
■ BISDOMBEDEVAART
Open je hart voor Christus’. Met deze woorden van
de zalige paus Johannes Paulus II wil het bisdom
van Breda in zijn voetsporen treden. Tijdens deze
vierde bisdombedevaart worden de
belangrijkste plaatsen bezocht uit het
leven van deze
paus. ‘Open je hart
voor Christus’ was
zijn oproep aan
iedere gelovige. Hij
is ons op unieke
wijze hierin voorgegaan. Ons bisdom organiseert samen met Pelikaan
Reizen in oktober een bedevaart naar Polen. Onze
bisschop schreef in zijn brief hierover het volgende:
“Het genadeoord van de Zwarte Madonna van
Częstochowa was voor de zalige paus een plaats
waar de hemel en de aarde elkaar raken. De icoon
had ook een ereplaats in zijn huiskapel in Rome.

DIACONIE
De acties en werkvormen waarmee christenen of
groepen christenen zich solidair verklaren en betonen met mensen in nood en zo meewerken aan het
oplossen van maatschappelijke problemen, dat is
diaconie.
Door de stuurgroep Diaconie en Caritas is er een
beleidsplan opgesteld voor de jaren 2011 - 2016.
Per jaar wordt er een werkplan vastgesteld en vervolgens uitgevoerd. Zo ook in 2014.

■ WERKPLAN 2014
Onderstaande punten krijgen in 2014 aandacht.

De stad Breda kent een herdenkingsplek met deze
afbeelding van de Moeder Gods en ons hele bisdom heeft Maria als patrones. Maria heeft haar hart
totaal opengesteld voor Gods reddende liefde: mij
geschiede naar uw woord. Ze heeft zich totaal aan
God gegeven en hierin vond de zalige Johannes
Paulus II de inspiratie voor zijn wapenspreuk: Totus
Tuus, Geheel de Uwe. Kunnen wij zoals Maria en
op haar voorspraak ons hart openstellen voor
Christus en zijn Blijde Boodschap?”

Vastenaktie
Vasten is tweeledig. Je doet het omdat het goed is
voor jezelf om los te komen van de dingen van alledag in een periode van versobering, van rust en
bewust leven. Vasten is ook begaan zijn met de
medemens. Dit jaar is er aandacht voor de projecten van de missiezusters van St. Jozef van Cluny in Sierra Leone. De zusters vangen kinderen op
en zorgen ervoor dat ze naar school kunnen. De
gezinnen waaruit de kinderen komen, worden ondersteund door programma’s waarmee groepen
vrouwen een soort kleine coöperaties vormen. De
Vastenaktie 2014 begon op 5 maart.

Meer informatie: www.bisdomvanbreda.nl, waar u
ook de folder van Pelikaan kunt inzien. Uiteraard
kunt u ook bellen of mailen met Pelikaan Reizen.
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■ SIERRA LEONE, PROJECTLAND VAN
BISSCHOPPELIJKE VASTENAKTIE 2014

Eenzaamheid
Eenzaamheid wordt ook wel de stille ziekte genoemd. Niet zichtbaar, niet voelbaar en niet hoorbaar. Eenzaamheid leeft in de coulissen van de
samenleving, achter voordeuren en kenmerkend
ontkenningsgedrag. Een stille ziekte waarbij een
tekort aan kwalitatieve contacten wordt ervaren.
Eenzaamheid is een gebrek aan verbondenheid en
een aanhoudend gevoel er niet toe te doen en er
niet bij te horen. Er is een advies- en meldpunt
eenzaamheid (0162-470954).

De organisatie van de Bisschoppelijke Vastenaktie
krijgt jaarlijks vanuit de hele wereld talloze verzoeken voor financiële steun van projecten. De
verzoeken worden beoordeeld op haalbaarheid: zo
wordt getoetst of het politiek rustig is in het land, of
de organisatie ter plaatse betrouwbaar is en of het
al in gang gezette project realistisch is en aansluit
bij christelijke waarden.
De Bisschoppelijke Vastenaktie is een goededoelenorganisatie, waar nagenoeg alle giften terecht
komen bij het goede doel zelf. Dat komt doordat de
organisatie drijft op slechts vijf beroepskrachten en
op vele duizenden vrijwilligers in alle parochies. De
stichting wordt gefinancierd door de Nederlandse
Bisschoppen.
Elk jaar worden 50 projecten geselecteerd, die voor
ondersteuning in aanmerking komen. Ieder jaar
wordt één van die 50 projecten uitgelicht voor de
landelijke campagne. Vorig jaar was dat Honduras
en dit jaar valt de eer te beurt aan Sierra Leone.
Alle geselecteerde projecten ontvangen een financiële bijdrage.

Ziekendag
Veel mensen zijn niet gezond, lijden pijn, zijn hulpbehoevend, afhankelijk, eenzaam en leven in een
uitzichtloze situatie. De ziekendag is er om elkaar
te ontmoeten, te bemoedigen en te sterken en met
steun van de geloofsovertuiging de moeilijkheden
dragelijk te maken en hierin kracht te vinden. Om
het potentieel te vergroten zal er extra aandacht
zijn voor ouderen.
Samen naar Meerseldreef
Naar de grot en samen een sfeervolle (kerk)dienst
in de openlucht meemaken. Voor de vijfde keer in
successie. Woensdag 14 mei is het weer zover.
Gezellig en alleen mogelijk met financiële steun
van Caritas.

Na de burgeroorlog, die ruim tien jaar duurde en
het land volledig verwoestte, werkt de hele bevolking van Sierra Leone, met steun van haar regering
en financiële hulp van buitenlandse organisaties,
hard aan de wederopbouw van hun land en de samenleving, zoals wij dat deden in ons land met hulp
van het Marshallplan na de 2e wereldoorlog.
Tijdens de burgeroorlog zijn velen op de vlucht
geslagen voor het extreme geweld van beide legers. Die vluchtelingen verbleven in kampen in
buurlanden Guinee en Liberia. In Guinee werkten
zusters van de orde van St. Jozef van Cluny in die
kampen. Hun hulpprogramma in de kampen kreeg
de naam Diomplor, het Guinese woord voor saamhorigheid. Toen de bewoners van het dorp Koidu in
het Konodistrict na de oorlog waren teruggekeerd
naar hun dorp, vroegen zij de zusters te helpen bij
de wederopbouw. De zusters besloten toen het
Diomplor-programma voort te zetten in Koidu.

Vredesweek
Vrede begint nooit als wereldvrede. Vrede ontkiemt
altijd op kleine schaal: in je eigen hart, in je directe
omgeving. Vrede krijgt vorm in hoe je omgaat met
je huisgenote(n), je familie, je buren, de wijk en zo
verder. Het gaat goed met het klimaat van vrede
als mensen met elkaar in gesprek willen, luisteren
naar elkaar en geïnteresseerd zijn in de motieven
en achtergronden. Vrede is niet altijd gelijk krijgen
of gelijk hebben.
Adventsactie
Na drie jaar aandacht voor de Rens Joosen Foundation gaan we onderzoeken welk project of welke
projecten in 2014 aandacht gaan krijgen. Aansluiten bij de bisschoppelijke adventsactie wordt daarbij niet uitgesloten.

Wat hebben de zusters met hun team de
afgelopen tien jaren
van het Diomplorplan gerealiseerd?
Allereerst hebben de
zusters een basisschool
geopend,
waar ze kinderen
begeleiden in het
verwerken van oorlogstrauma’s en onderwijs geven. Alle kinderen
krijgen een lunch op school, zodat ze iedere dag
één behoorlijke maaltijd hebben.
Verder begeleiden de zusters de tienermoeders.
Deze jonge mensen leren alles over gezonde voe-

In de stuurgroep zijn enige vacatures. Voor informatie hierover kunt u met de stuurgroep contact
opnemen via het secretariaat van de Catharinaparochie.
De stuurgroep Diaconie en Caritas van de Catharinaparochie heeft een collecteschema voor 2014
vastgesteld. Ieder eerste volle weekeinde van de
maand wordt er gecollecteerd voor een vooraf
vastgesteld doel. De doelen zijn omschreven in een
korte brochure, die in de kerken ligt. U kunt de
(groene) brochure meenemen. Ook in het artikel
over Caritas elders in dit blad vindt u meer over
deze doelen.
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ding en hygiëne, en leren een beroep, zodat ze in
hun eigen inkomen kunnen voorzien.
Alle dorpelingen die niet zelfstandig inkomsten
kunnen realiseren, mogen in Business & Saving
Groups geld lenen voor een eigen bedrijfje zoals
een stukje landbouwgrond, een transportbedrijfje,
een winkeltje, of handel in zelfgemaakte producten.
Zodra ze voldoende verdienen, betalen ze de lening terug.

Mei: Leprastichting
De Leprastichting wil dat lepra niet langer levens
verwoest. De stichting zorgt voor vroege opsporing
om handicaps te voorkomen. Voor genezing om de
keten van besmetting te doorbreken en te zorgen
voor medische, sociale en economische revalidatie,
zodat ex-patiënten weer gewoon kunnen deelnemen aan de maatschappij.
Meer informatie: www.leprastichting.nl

De zusters en de vrijwilligers willen graag meer
kinderen onderwijs geven en meer mensen helpen.
Veel gebouwen, bruggen en wegen moeten hersteld worden. Daarom hebben zij een beroep gedaan op de Vastenaktie. Deze mensen verdienen
ons respect, wat we kunnen uiten door in de Veertigdagentijd sober te leven, te bidden voor mensen
die minder hebben en door van harte onze financiele steun te geven. De wereld wordt mooier als we
delen. Doet u mee? Gebruik het Vastenzakje of
stort uw bijdrage op gironummer 5850 (IBAN: NL21
INGB 000 000 5850 ten name van Vastenaktie).

Juni: Ziekendag Oosterhout
Alle mensen in Oosterhout en de kerkdorpen worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijzondere ziekenviering. Caritas maakt deze viering
mogelijk en mede dankzij uw bijdrage kan zij de
daarbij behorende kosten voldoen.
Juli: Tools To Work
Deze instelling (voorheen Derde Wereld Werkplaats) reviseert kwaliteitsgoederen voor kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. Vele vrijwilligers werken samen met deskundige werkbegeleiders aan de revisie van gebruiksgoederen, zoals
gereedschap en elektrische hulpmiddelen.
Meer informatie: www.toolstowork.nl

Wilt u meer weten over dit project? Bezoek de fototentoonstelling in de Verrijzeniskerk, meld u aan
voor de Vastenmaaltijd in Antoniushuis De Vinder
op 9 april om 17.30 uur, kom op
12 april naar de
informatiekraam in winkelcentrum Arendshof bij het
Arendsnest of surf naar www.vastenaktie.nl

Jos Trommelen

EERSTE H. COMMUNIE
De voorbereidingen voor de
Eerste H. Communie zijn in de
Catharinaparochie in volle gang.
Dit jaar hebben 54 kinderen zich
gemeld om hun Eerste H. Communie te doen. Na inschrijving
hebben ouders/verzorgers een
informatieboekje ontvangen met
alle belangrijke gegevens rondom de voorbereiding
op deze feestelijke dag. Dit jaar zullen alle kinderen
hun communie doen in de Antoniuskerk en wel op
18 of 25 mei. Op 18 mei zijn er twee vieringen, om
10.00 en om 12.00 uur. Op 25 mei is om 12.00 uur
een viering met Eerste Communie.
In de voorbereiding is er een impulsdag gehouden.
Na een welkomstwoord door pastoor Van Bronswijk werd door de dirigente Linda en begeleider
Joost van de Flierefluiters een erg leuk lied ingestudeerd, wat later in de Eerste Communieviering
wordt gezongen. Vervolgens zijn de ouders, zowel
’s morgens als ’s middags, in gesprek gegaan met
de pastoor. Eerste Communicanten hebben naar
een dvd van Joseph de dromenkoning gekeken en
zijn na de lunch, welke was voorbereid door de
vrijwilligers van de Antoniuskerk, aan de slag gegaan met hun inspirerende werkboek. Samen met
hun ouders kunnen ze hierin nu verder aan het
werk om er een persoonlijk boek van te maken. In
de kinderviering van 6 april in de Antoniuskerk krijgen de communicanten de gelegenheid om zich
voor te stellen aan onze geloofsgemeenschap. Op
12 april is de kerkkijkdag waarbij de kinderen meer

Gerrie van Bree

CARITAS
De parochiële caritasinstelling van de H. Catharina
bestaat sinds vier jaar. Caritas heeft als doel solidariteit met mensen in nood handen en voeten te
geven, en deze solidariteit te stimuleren in de geloofsgemeenschap. Caritas werkt samen met maatschappelijke organisaties, zoals Loketbegeleiding,
Surplus, en onze eigen Stuurgroep Diaconie. Soms
melden mensen zich direct bij de caritas om steun.
De hulp die we geven bestaat uit het voorkomen
van afsluiten van gas en licht, het zorgen dat mensen een minimum aan meubels (vaak tweedehands) kunnen aanschaffen, of het meehelpen uit
een schuldenprobleem te komen. Dat is hulp aan
de samenleving dichtbij, maar uiteraard geven we
ook hulp voor mensen verder weg.
Om dit te kunnen betalen beheert de caritas geld,
dat in het verleden vaak geschonken is door gelovigen bij hun overlijden. Verder collecteren we iedere maand, meestal voor een specifiek doel.
Hieronder staan de doelen, waar we de komende
maanden geld voor inzamelen.

■ COLLECTESCHEMA
April: Vastenaktie = Naastenliefde
Dit jaar is gekozen voor het land Sierra Leone met
als doel aandacht voor gezondheidszorg en onderwijs. Zie elders in dit blad.
Meer informatie: www.vastenaktie.nl
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Kinderkerk: zaaien en zorgen
Jezus gebruikt vaak het beeld van een zaadje dat
groeit. Wij kunnen zaaien, en dat is wat de Kinderkerk van de Catharinaparochie wil doen. We kunnen vertellend en lerend het zaadje water geven en
zorgen voor vruchtbare grond: een gemeenschap
die kinderen op- en meeneemt. Of dat genoeg is?
Ook de warmte van de zon is nodig, of kinderen
gelovige mensen worden is uiteindelijk het werk
van God.

te zien krijgen van de kerk en het kerkelijk gebeuren.
De vrijdag voorafgaande aan de Eerste H. Communie oefenen de communicanten voor deze belangrijke gebeurtenis: de dag dat zij samen met
hun ouders, familie, vriendjes en vriendinnetjes
voor het eerst de H. Communie ontvangen.
Elly Poppelaars

KINDERKERK

Wat doet de kinderkerk?
De werkgroep van de kinderkerk is breed samengesteld. Vrijwel alle parochiekernen zijn vertegenwoordigd en activiteiten vinden in verschillende
kernen plaats. Elk halfjaar geeft de Kinderkerk een
folder uit met alle kinderactiviteiten voor dat halfjaar. Daarnaast biedt de Kinderkerkgroep nieuwe
activiteiten aan. De folder gaat naar de Eerste
Communicanten van de afgelopen drie jaren. De
katholieke basisscholen van Oosterhout ontvangen
een stapeltje. Een aantal scholen neemt de informatie over op hun eigen website.

Kinderkerk in de Catharinaparochie
In het kleine Mariakapelletje in de H. Johannes de
Doperkerk in Oosteind zitten tien kinderen. Ze hebben een kaarsje opgestoken en tellen de kraaltjes
van de Rozenkrans. Tien, en dan een losse kraal.
Weten jullie ook wat die kraaltjes betekenen? En
wat bid je dan? We oefenen samen het Wees gegroet. Wees gegroet Maria.
Daarna maakt ieder een eigen rozenkrans. Pfff, dat
zijn veel kraaltjes en knoopjes, en wat zijn die gaatjes klein! Wie klaar is helpt een ander. Moeders
komen hun kinderen halen en bekijken bewonderend het resultaat. In een klein ontroerend moment
en welhaast met heilige schroom nemen de kinderen een voor een afscheid van Maria, 'dag Maria,
wees gegroet'. Dit is een klein voorbeeldje van de
Kinderkerk in de Catharinaparochie.

Komende vieringen en paas-activiteiten
In de Antoniuskerk en in de Johannes de Doperkerk in Oosteind zijn met regelmaat gezinsvieringen, in de Basiliek 'draait' een kindernevendienst.
De data vindt u op de website van de Kinderkerk
en de Catharinaparochie. Palmpasen wordt gevierd
met kinderen in Den Hout en Oosteind op 12 april
in een viering om 19.00 uur. We hopen op veel
kinderen met zelfgemaakte Palmpaasstokken. Op
Goede Vrijdag kunnen kinderen meedoen aan een
Kinderkruisweg in de Antoniuskerk om 16.15 uur.

Je geloof doorgeven
Wie gelovig is en daar geluk, zin en waarde in
vindt, wil zijn of haar geloof graag doorgeven aan
kinderen en kleinkinderen. In de praktijk blijkt dat
echter vandaag de dag niet zo makkelijk te zijn. 'In
mijn tijd was het allemaal helemaal vanzelfsprekend', zegt de opa van Jens, 'je ging met je ouders
naar de kerk, zonder vragen. De pastoor kwam op
school, en bidden leerde je gewoon aan tafel, maar
nu? Ik ben al heel blij dat ze hem hebben laten
dopen!' Je geloof doorgeven, kan dat (nog)? Kun je
kinderen leren geloven in een omgeving die grotendeels niet gelovig is?

Website
Alle informatie over de Kinderkerk vindt u op
www.kinderkerkcatharina.nl
U kunt ons bereiken voor informatie of opgave via:
info@kinderkerkcatharina.nl
De Kinderkerkgroep zoekt versterking van ouders
met goede ideeën en zin om zich in te zetten. Vindt
u het belangrijk? Hebt u tijd? Meld u zich dan alstublieft. Tot ziens bij de Kinderkerk!
Hennie van Hattum

KOREN
Wat kunnen we kinderen leren?
Om te leren geloven kunnen we kinderen een heleboel aanreiken. Dat kan al van kleins af aan: een
verhaal uit de kinderbijbel, een gebedje voor het
eten en voor het slapen gaan. Kinderen lijken van
nature een 'open hart' te hebben om te bidden. Het
helpt ook om een beeld van Maria of heiligen in
huis te hebben, een adventskrans, een palmtak.
Allemaal zaken die kinderen kunnen zien en beleven en waar ze vragen over kunnen stellen. Pap,
waarom heb je een palmtakje meegebracht?

■ CAPELLA CATHARINA
In februari 2011 werd een nieuw liturgisch koor
opgericht voor de zojuist gevormde Catharinaparochie. Het koor kreeg de naam Capella Catharina.
Het is een kamerkoor geworden met leden (ongeveer) tussen de 20 en de 50 jaar oud. De Capella
Catharina verzorgt ongeveer eens per maand een
viering in één van de kerken van de Catharinaparochie en zoekt daarnaast naar gelegenheden
om concerten te geven. Het repertoire bestaat uit
meerstemmig klassieke muziek uit alle eeuwen.
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Het koor staat onder leiding van Jan Willems. Ton
Stevens is als organist bij het koor betrokken.

schreef veel kerkmuziek en oratoria. Perosi kon
prachtige en meeslepende melodieën componeren
en zijn muziek was erg geliefd bij de kerkkoren van
toen. Van zijn hand zijn alleen al 30 miscomposities
bekend.
Mannenkoren
In de tijd dat Perosi zijn composities schreef was
het voor vrouwen overigens niet toegestaan om in
een koor (mee) te zingen. Dat prachtige gezang
van de hoge vrouwenstemmen zou allemaal maar
afleiden en de religieuze gevoelens in verwarring
brengen. Een gevolg van streng puriteins denken
uit de 19de eeuw. Het gevolg was dat er nogal wat
composities verschenen voor alleen mannenkoor.
En als nu iemand als Perosi een mis voor mannenkoor schreef dan spatte de Italiaanse lyriek, warmte
en devotie er van alle kanten af. Kortom: Perosi
was
een
begrip
in
Katholiek
zingend
Nederland en de rest van de wereld!

Naast het instuderen van repertoire wordt er ook
actief aan stemvorming gewerkt bij de Capella Catharina. De dirigent besteedt hier zelf veel aandacht
aan en daarnaast wordt er regelmatig een stemvormingsavond georganiseerd.
De Capella repeteert wekelijks van 20.00 - 22.00
uur op vrijdagavond in het Koetshuis (naast de pastorie) op de Markt. Na de repetitie wordt vaak het
weekend ingeluid met een drankje in Café de
Beurs.
Ben je (ongeveer) tussen de 20 en 50 jaar? Hou je
van zingen van klassiek repertoire, kwalitatief goede zang en een gezellige sfeer? Kom dan gerust
eens kijken en luisteren bij een uitvoering of repetitie of neem vrijblijvend contact met ons op:
capellacatharina@gmail.com

De-driestemmige-van-Perosi
En dat brengt ons op de kern van het verhaal:
Perosi schreef ook een mis voor drie mannenstemmen:
inderdaad,
‘de-driestemmige-vanPerosi’. Ik hoorde de mis voor het eerst, toen ik in
mijn geboorteplaats Veghel speelde op het orgel.
De mannen van het kerkkoor zongen deze mis
nooit. Een ondernemer uit Veghel had natuurlijk
alleen maar mannen in dienst en die vormden op
gezette tijden ook nog eens een koor. Als ze dan
eens een trouwerij moesten verzorgen van de
dochter van de stenenknipper, kwam het voltallige
koor van de firma, noeste mannen, om die ‘driestemmige-van-Perosi’ te zingen! Keihard, zoals ze
gewend waren of lieflijk zacht…. maar mooi! Om je
vingers bij af te likken: gloedvolle tenormelodieën,
heerlijke unisono’s met vol-orgel.

De Capella Catharina zingt de komende maanden
de volgende vieringen in de basiliek:
Witte donderdag 17 april – 19.00 uur
Zondag 11 mei – 10.00 uur
Zondag 8 juni – Pinksteren 10.00 uur
Zondag 22 juni – Feest van Sint Jan, samen met
de andere koren, 10.00 uur

Eén groot mannenkoor
We willen deze miscompositie weer tot leven brengen en wel in een eucharistieviering met een groot
mannenkoor. Die mannen nu willen we halen uit
heel Oosterhout en
kerkdorpen.
Alle
mannen die dit voor
één keer leuk vinden
zijn welkom om mee
te zingen! We vormen
dus
samen
eenmalig één groot Oosterhouts mannenkoor. Samen met wat gregoriaans, een beetje samenzang
én Perosi wordt dat een hele mooie viering! Ik heb
het voorrecht deze Oosterhoutse mannen te dirigeren en Jan Willems zal ze met handen en voeten
begeleiden.

Projectzangers voor Pinksteren gezocht!
De Capella Catharina wil met Pinksteren wederom
de prachtige Messe Solennelle van Louis Vierne
uitvoeren in de Basiliek. Projectzangers, vooral
bassen en tenoren zijn hierbij erg welkom! Studeer
je snel muziek in en kun je goed zelfstandig partijen
zingen, meld je aan via bovenstaand mailadres.

■ PROJECT PEROSI
Don Lorenzo Perosi
In de maand mei onderneemt de Catharinaparochie een bijzonder evenement: de ‘Messe à tre voci
d’uomo’, of in beter Nederlands: ‘de-driestemmigevan-Perosi’. Voor buitenstaanders zal het waarschijnlijk niets te betekenen hebben maar voor
koorzangers, en dan vooral de mannelijke afdeling,
is de ‘driestemmige-van-Perosi’ een waar begrip.
Laat ik het u uitleggen.
Don Lorenzo Perosi was een Italiaanse componist
en priester, die leefde van 1872 tot 1956. Hij

Waar en wanneer
Op 25 mei gaat dit plaatsvinden om 10.00 uur in de
basiliek. Nader bericht volgt!
Frans Bullens, koorleider St. Jan
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In Zijn voetspoor ging zij haar weg
Alle evangelisten vertellen dat Maria Magdalena er
was bij de kruisiging en bij de verrijzenis. Lucas
vertelt dat zij een van de vrouwen is die Jezus financieel bijstonden en hij vermeldt een bijzonderheid: uit Maria van Magdala zijn zeven demonen
vertrokken. Demonen, we kunnen ze verstaan als
de donkere kanten in onszelf, driften, innerlijke –
vaak verborgen – sterke drijfveren die 'ons de baas
zijn'.
Maria van Magdala, wie was ze? Was zij gezuiverd
van haar demonen, een 'zuivere ziel'? 'De vreugde
van het evangelie’, schrijft paus Franciscus, 'vult de
harten en levens van allen die Jezus ontmoeten. Zij
die Zijn aangeboden verlossing aannemen zijn bevrijd van zonde, droefheid, innerlijke leegte en eenzaamheid. In Christus wordt de vreugde steeds
opnieuw geboren.' Is Maria Magdalena die weg
gegaan? Heeft zij die verlossing aangenomen?

THOMASPROGRAMMA
■ PASEN MET MARIA VAN MAGDALA
Met een programma, dat bekend staat als het
Thomasprogramma, richt de Catharinaparochie
haar blik op de hedendaagse cultuur en de samenleving. Wat leeft daar (nog) aan geloof? Wat dreigt
er uit het zicht te raken? Hoe blijven we in gesprek
met een samenleving waarin zo veel mensen onverschillig lijken voor alles wat met geloven te maken heeft?
"Verse woorden"
'Buona sera', 'Goedenavond', twee 'verse woorden', meer had paus Franciscus eigenlijk niet nodig
om de aandacht van de wereld op zich te vestigen.
Het Thomasprogramma van de Catharinaparochie
zoekt naar 'verse woorden', verrassende en aansprekende manieren – niet per se nieuwe – om
naar buiten te treden met en vanuit ons geloof.
Kunnen we vanuit onze geloofstraditie met al haar
waardevolle rituelen, vanuit ons geloof in een
evangelie dat verlossing en bevrijding, vrede en
rechtvaardigheid belooft, mensen aanspreken?
Kunnen we Pasen, opstanding, tot beleven brengen in verse woorden en beelden?

Pasen, opstaan, met Maria Magdalena
Haar ogen herkennen Hem eerst niet. Wanneer zij
aangesproken wordt met haar eigen naam, zij en
niemand anders, verandert haar blik.
Die naam krijgt alle klankkleuren mee en raakt haar
in haar wezen. In haar reactie geeft zij woord aan
wat in Hem het wezenlijke voor haar is: Rabboeni,
Meester!
Onmiddellijk daarna volgt Zijn opdracht aan haar:
Ga en verkondig. Houd Me niet vast. Zij wordt op
weg gestuurd met niet meer dan de ervaring van
een ontmoeting met de Levende. En ze láát zich
sturen, de weerbarstigheid van het leven in. Op het
risico af belachelijk gevonden te worden, zonder
zich te laten leiden door de gedachte of ze wel geloofd wordt, spreekt ze onomwonden: “Ik heb de
Heer gezien. Hij leeft!"

Maria Magdalena
De Paastentoonstelling verdiept zich in het leven
van Maria Magdalena. Zij is de eerste die het mysterie van Pasen beleeft. De eerste die Jezus herkent als de Levende. In alle vroegte, het is nog
donker, gaat zij naar zijn graf. De steen die het graf
afsloot is weggerold. Maria trekt een conclusie:
iemand moet zijn lichaam hebben weggehaald.
Huilend werpt ze een blik in het graf. Ze ziet twee
engelen die haar vragen waarom ze huilt.
Dan keert ze zich om en
ziet Jezus staan maar
ze herkent hem niet.
‘Waarom huilt u zo?
Zoekt u iemand?' vraagt
Hij haar. In de mening
dat het de tuinman is
zegt ze: ‘Heer, als U het
bent die Hem hebt
weggenomen, zeg me
dan waar U Hem hebt neergelegd; dan kan ik Hem
laten halen.’
‘Maria!’ zegt Jezus. Zij keert zich nu naar Hem toe,
herkent hem en zegt: ‘Rabboeni!’ (meester.)
Maria van Magdala, wie was deze vrouw, die zich
omkeert als Jezus haar noemt bij haar naam? Wie
was deze vrouw die in haar reactie in één woord,
'Meester' een wereld laat opengaan?

De tentoonstelling - met beelden in kleur - wordt
geopend op 6 april om 15.00 uur en is te bezichtigen van 4 april t/m 1 mei maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur en zondag 13 en
27 april van 14.00 tot 16.00 uur.
Hennie van Hattum

■ ANSELM GRÜN IN DE MARIAKERK
Anselm Grün, een monnik midden in het leven
Anselm Grün is ontegenzeggelijk een kloosterling.
Alles aan hem voldoet aan het stereotiepe beeld
van een monnik: een bedachtzaam sprekende oude man met een lange grijze baard in donkere
monnikspij. De grote, indrukwekkende Benedictijner abdij van Münsterschwarzach (Duitsland) is zijn
thuis. “Ik keer altijd weer terug naar deze plek",
zegt hij in een interview. "Drie ochtenden in de
week schrijf ik. De rest van de tijd houd ik mij aan
de vaste structuur hier in huis. Elke ochtend sta ik
om twintig voor vijf op voor de gebeden en ik houd
iedere dag drie uur stille tijd.”

Een vrouw met vele gezichten
Wie was zij? De tentoonstelling geeft een indruk
van de veelheid van beelden, meningen, opvattingen én van de fascinatie die nog steeds van haar
uit gaat. Waarom houdt zij ons zo bezig?
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Rots in de branding, lezing in de Mariakerk
Op 15 mei spreekt Anselm Grün in de Mariakerk
over het thema “Rots in de branding”. Hij gaat uit
van de ervaring die veel mensen delen: we leven in
woelige tijden en velen van ons voelen zich uit hun
evenwicht gebracht of meegesleurd in een stroom
van eisen en verwachtingen. En tóch zijn er mensen die als een rots in de branding blijven staan.
Hoe doen zij dat? In veel van zijn lezingen en boeken spreekt Anselm Grün over 'innerlijke rust'.
Maar is het mogelijk die te bewaren in alle drukte?
Anselm Grün zal dit thema verder uitdiepen. Hij
spreekt een eenvoudig Duits. Na de lezing is er
gelegenheid tot het stellen van vragen in het Nederlands. Er is een boekenstand en u kunt uw boek
laten signeren.

zijn lezing praktisch in uw
dagelijks leven worden
toegepast? Welke kleine
rituelen kunnen je hierbij
ondersteunen? Tips komen uit het nieuwste boekje van Anselm Grün
'Eerste hulp bij negatieve
gedachten'. (Ten Have,
september 2013)
Praktische informatie
De lezing van Anselm
Grün is op 15 mei om
20.00 uur in de Mariakerk;
toegang € 10.
De verdiepende bijeenkomsten vinden plaats in
de Abdij van de Benedictinessen, Zandheuvel, Oosterhout op 10 en 24 mei
van 10.30 tot 14.30 uur (9.30 uur eucharistieviering
in de kapel).
De kosten voor deze twee bijeenkomsten, inclusief
lezing en verblijf in het klooster, bedragen € 50.
Opgeven kan telefonisch 06-16935992, of via mail:
info@thomasoosterhout.nl

Dieper ingaan op de lezing of de Benedictijnse
spiritualiteit?
Er worden twee zaterdagochtenden georganiseerd
die eenieder de gelegenheid bieden dieper in te
gaan op de lezing. Op 10 mei kunt u nader kennis
maken met het gedachtegoed van Anselm Grün.
Waar is het hem om te doen? Wat houdt de leefregel van Benedictus in? Na de lezing van Anselm
Grün is er op 24 mei een mogelijkheid om zich de
lezing eigen te maken. Hoe kunnen de ideeën uit
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er wat getekend of geknutseld. Voor het Onze Vader komen de kinderen weer terug de kerk in, zodat
ze dit gebed mee kunnen bidden en de oudere
kinderen vervolgens ter communie kunnen gaan.
Bewust is ervoor gekozen om de kinderen voor het
einde van de viering weer terug te laten komen,
omdat zij op die manier weer onderdeel worden
van wat er in de kerk gaande is. Bovendien is de
communie voor veel kinderen een bijzondere gebeurtenis waar zij graag bij willen zijn. Terug in de
kerk mogen de kinderen ook nog bij de voorganger
vertellen en laten zien wat zij gedaan en gemaakt
hebben, zodat ook de mensen in de kerk weten
waar de kinderen mee bezig zijn geweest, wat de
verbinding compleet maakt.

Sinds januari 2013 is er maandelijks een kindernevendienst in de Sint Jan. Deze vindt plaats op elke
laatste zondag van de maand (m.u.v. juli) en op
een aantal feestdagen, zoals Pasen, Hemelvaart,
Pinksteren en Kerstmis. Inmiddels hebben we een
enthousiaste groep kinderen die speciaal naar de
kerk komt als er een kindernevendienst is. De kinderen zijn aan het begin van de viering gewoon in
de kerk en worden bij het welkomstwoord naar voren gevraagd. Samen met de begeleiders gaan zij
naar het Koetshuis waar eerst een Bijbelverhaal
wordt gelezen. Soms is dit passend bij het Evangelie van die dag, maar soms betreft het ook een
thema of ander Bijbelverhaal, dat goed aansluit bij
de kinderen. Naar aanleiding van het verhaal wordt

Vervolg op pagina 12
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VIERINGEN IN DE KOMENDE MAANDEN (wijzigingen voorbehouden)
St. Jan de Doper (basiliek)
Oosterhout
Zondag 10.00 uur
R. van Bronswijk

H. Marcoen
Dorst
Zondag 11.00 uur
J. van Alphen

H. Johannes de Doper
Oosteind
Zaterdag 19.00 uur
R. van Bronswijk

R. van Bronswijk
Herenkoor Gregoriaans
19.00 uur Boeteviering
R. van Bronswijk
H. van Hattum
E. de Kever
19.00 uur
R. van Bronswijk
H. van Hattum
E. de Kever
Capella Catharina
19.00 uur
R. van Bronswijk

E. de Kever
-

T. Gerritsen
Zingende Nootjes
-

-

-

15.00 uur Kruisweg
J. van Alphen

15.00 uur Kruisweg
R. Loonen

22.00 uur Paaswake
R. van Bronswijk
H. van Hattum
E. de Kever
Gemengd koor
J. van Riel
Gemengd koor
10.00 uur
R. van Bronswijk
Herenkoor
H. Louws
R. van Bronswijk
R. van Bronswijk
H. Louws

-

-

Th. van der Leest
-

9.30 uur
T. Gerritsen
-

J. van Alphen
Th. van der Leest
H. van Hattum
Th.van der Leest

J. Schoenmakers
R. van Bronswijk
J. Schoenmakers
H. Wortel

E. de Kever
Th. van der Leest
-

E. de Kever
R. Loonen
-

-

R. van Bronswijk

15 juni
21-22 juni

J. van Riel
J. van Riel
B. van Leijsen
R. van Bronswijk
H. van Hattum
E. de Kever
R. van Bronswijk
19.00 uur Icoonwijding
H. van Hattum
P.Brenninkmeyer
J. van Riel
H. Louws

Th. van der Leest
E. de Kever

T. Gerritsen

28-29 juni

R. van Bronswijk

J. van Alphen

H. van Hattum

5- 6 april
12-13 april
woensdag
16 april

Donderdag
17 april

vrijdag
18 april

zaterdag
19 april

20 april
21 april

26-27 april
3- 4 mei
10-11 mei
17-18 mei

24-25 mei
29 mei
31 mei-1 juni
8 juni

9 juni
14 juni

Eucharistievieringen worden voorgegaan door:

R. van Bronswijk, T. Gerritsen, Th. van der Leest,
B. van Leijsen, H. Louws, C. Maas, J. van Riel en
H. de Valk

De overige vieringen zijn Woord- en Communievieringen tenzij anders aangegeven.
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VIERINGEN IN DE KOMENDE MAANDEN (wijzigingen voorbehouden)
H. Antonius van Padua
Oosterhout
Zondag 9.30 uur
H. Wortel
Flierefluiters
H. de Valk

Verrijzenis
Oosterhout
Zondag 9.30 uur
G. van Bree

H. Maria
Oosterhout
Zondag 11.00 uur
J. Maas

H. Cornelius
Den Hout
Zaterdag 19.00 uur
B. van Leijsen

E. de Kever
-

E. de Kever
Flierefluiters
-

12-13 april

-

Thomasviering
H. van Hattum
-

-

-

-

-

donderdag
17 april

15.00 uur Kruisweg
E. de Kever
16.15 uur Kinderkruisweg
G. van Bree
-

19.30 uur Meditatie
H. van Hattum

15.00 uur Kruisweg
R. van Bronswijk

vrijdag
18 april

-

-

zaterdag
19 april

H. de Valk

C. Maas

R. van Bronswijk

20 april

-

-

-

10.00 uur
B. van Leijsen
-

H. Wortel
H. de Valk
H. de Valk
10.00 en 12.00 uur
Eerste H. Communie
R. van Bronswijk
R. van Bronswijk
E. de Kever
-

E. de Kever
E. de Kever
H. van Hattum
H. de Valk

E. de Kever
E. de Kever
J. Maas
Thomasviering
H. van Hattum

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

26-27 april
3- 4 mei
10-11 mei
17-18 mei

E. de Kever
G. van Bree
-

H. Louws
E. de Kever
-

R. van Bronswijk
H. Wortel
E. de Kever
-

24-25 mei
29 mei
31 mei-1 juni
8 juni

-

-

-

E. de Kever

9 juni
14 juni

E. de Kever
E. de Kever

R. van Bronswijk
H. de Valk

E. de Kever

15 juni
21-22 juni

H. Wortel

C. Maas

J. Maas
Thomasviering
H. van Hattum
H. Louws

R. van Bronswijk

28-29 juni
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5- 6 april

woensdag
16 april

21 april
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een concert voor orgel en viool door Frans Bullens
(Dongen). De vaste kerkgangers zal ongetwijfeld
zijn opgevallen dat de St. Jansbasiliek met ingang
van 2014 een nieuwe dirigent kent, de bekende
kerkmusicus Frans Bullens uit Dongen. Naast dirigent, componist en docent is Frans ook een uitstekend organist. Voor Stichting Ludens reden hem te
vragen de concertserie te openen. De concerten
vangen aan om 15.00 uur en duren ongeveer één
uur. De organisten kunnen via een beeldverbinding
op een groot scherm worden gevolgd. Toegangsprijs: €7,50. Jongeren en studenten gratis toegang.

De kindernevendiensten vinden plaats om 10.00
uur in de Sint Jan op onderstaande data:
20 april (Pasen), 27 april, 25 mei, 29 mei (Hemelvaart), 8 juni (Pinksteren), 29 juni
Meer informatie op: www.kinderkerkcatharina.nl
Wij zoeken nog vrijwilligers!
We kunnen nog extra handen gebruiken, dus meld
je vooral aan! De tijdsinvestering valt reuze mee;
het betreft het uitvoeren van een aantal kindernevendiensten per jaar en er vinden gemiddeld drie
vergaderingen per jaar plaats. Het is erg leuk om te
doen en is het mooi om te zien hoe de kinderen
weer een plek in de kerk krijgen.
Kijk voor meer informatie op de genoemde site of
mail met: fabiennetrommelen@hotmail.com.

Speciaal concert
Vrijdag 20 juni (23.00 uur): Midzomerconcert.
Marktconcerten: aanvang 14.30 uur
Marktconcerten zijn gratis inloopconcerten met een
meer lichtvoetige programmering. Zij vinden plaats
op de zaterdagmiddag tussen 14.30 en 15.15 uur
en worden in juli verzorgd door bekende organisten
uit Oosterhout en omgeving op 5, 12, 19 en 26 juli.
Het Marktconcert van 5 juli wordt verzorgd door de
organisten/kerkmusici van de St. Jansbasiliek en
de Capella Catharina onder de werktitel “Orgelpreuvement”. Het thema is dit jaar: orgelmuziek
van Ch.M. Widor.
Voor meer informatie: www.stichtingludens.nl.

Fabienne Trommelen

■ STICHTING LUDENS
In 2014 organiseert de Stichting Ludens een aantal
activiteiten rondom het Maarschalkerweerd-orgel
van de St. Jansbasiliek in Oosterhout. Hierna treft u
een overzicht aan voor de komende maanden.
Zondagmiddagconcert: aanvang 15.00 uur
Onze concertserie wordt op 11 mei geopend met

PAROCHIEKERN H. MARCOEN
Kerkgebouw:

E-mail:
Parochiecentrum:
Secretariaat:
Telefoon:
Coördinatoren:
Ledenadministratie:
Dag en tijden van vieringen:
Rooster:
Bankrekeningnummer:

■ OVERLEDEN

H. Marcoen
Baarschotsestraat 87
4849 BK Dorst
marcoenkerkdorst@kpnmail.nl
Baarschotsestraat 87
dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur
0161-411215
Corry van den Bosch, Harry Claasen,
Jan Frijters, Dion van den Wijngaard
Frank van den Burg
zondag om 11.00 uur
zie middenpagina
NL86RABO0112291430
Op 5 maart: de heer Wilhelmus Cornelis Joseph
Joosen, in de leeftijd van 89 jaar, echtgenoot van
mevrouw M.E. Joosen-van Riel

Op 8 december: de heer Cornelis
Antonius van Haperen, in de leeftijd van 80 jaar, echtgenoot van
mevrouw D. van Haperen - Maas

Dat zij bij God mogen zijn in Zijn eeuwig licht en
leven.

■ VITALITEIT EN KERK-GEBOUW

Op 21 januari: de heer Theodorus Adrianus van Reen, in de leeftijd van 77 jaar.

De St. Marcoenkerk in beweging …
Er breken nieuwe tijden aan voor de kerkdorpen
Dorst, Oosteind en Den Hout. Om de plaatselijke
gebedshuizen open te kunnen houden is een zakelijke aanpak nodig. Juist ook met een teruglopende
belangstelling voor deelname aan religieuze activiteiten dienen de kerken financieel overeind te blijven. Vertegenwoordigers van deze drie kerkplek-

Op 6 februari: mevrouw Goverdina Adriana
Volders-Lodewijk, in de leeftijd van 69 jaar, echtgenote van de heer A.J.M.T. Volders
Op 14 februari: mevrouw Maria Petronella Brabersvan Ham, in de leeftijd van 90 jaar, weduwe van de
heer W.W. Brabers
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■ VAN HET SEMINARIE

ken kwamen op 12 februari bijeen om de handen
ineen te slaan. De huidige generatie trouwe kerkbezoekers verdient een plaats om samen te komen, om samen kerkdiensten te vieren en om samen koffie te drinken. Een plaats – dichtbij – waar
zorg voor pastorale begeleiding gewaarborgd blijft.

Een nieuw parochieblad en voor
velen een nieuwe
column. Voor de
Dorstse parochianen een vertrouwde column
waarin ik bericht
over mijn roeping
tot het priesterschap, het wel en wee op het seminarie in Hoeven en sinds september ook de werkzaamheden in mijn stageparochie te Roosendaal.

De drie kerkdorpen zijn het met elkaar eens in de
wens om het kerkgebouw voor de gemeenschap te
behouden. Verkoop van de godshuizen is geen
optie, want dat levert geen structurele oplossing.
De kerken zijn er en bepalen, ondermeer als monumenten van architectuur, al jaren het straatbeeld
en het aanzien in de dorpen. Niet alleen kerkgangers hechten daaraan. Groot onderhoud blijkt voor
de Marcoenkerk vooralsnog geen prioriteit. Het dak
dient natuurlijk niet te lekken, maar daarin kan zonder onoverkomelijke kosten voorzien worden. Ten
minste tot 2020 zouden kerkgangers waterdicht
onderdak moeten kunnen vinden in het gebouw.

Laatst vroeg een vriend van me of er nog wel werk
is in de kerk. Ik begon hem te vertellen over mijn
werkzaamheden, zoals: oprichting van RKJ Roosendaal (jongerengroep), bedevaart naar Stille
Omgang in Amsterdam, de organisatie van Theater
in de Kerk (Jacob en Esau), verzorgen van lezingen, voorbereiden van vieringen en hier in voorgaan, pastorale gesprekken, huisbezoeken, teamvergaderingen, soepmaaltijden, Diaconale Stad
Roosendaal, preekvoorbereiding, Doop-, Vormsel-,
Eerste Communie- en huwelijksvoorbereiding, stervensbegeleiding en verzorging van uitvaarten.
Kortom genoeg te doen, en dat is maar goed ook –
dat is een teken van leven, van vitaliteit, van Gods
aanwezigheid in ons midden. Ik vind het een voorrecht dat ik dit allemaal mag doen, door al deze
werkzaamheden en ontmoetingen ervaar ik ook
bevestiging in mijn roeping - hier voel ik me thuis!
Ik wil als priester midden in de samenleving staan.
Ik wil in mijn liefde voor God en voor de mensen,
door mijn eigen leven, Jezus dienen en present
stellen en hiermee gehoor geven aan Zijn oproep:
‘Blijft dit doen om Mij te gedenken’.

Essentieel daarbij is de vitaliteit van de plaatselijke
gemeenschap. Levenskracht en energie om deel te
blijven nemen aan kerkelijke activiteiten en interesse te blijven tonen in kerkelijke aangelegenheden
zijn de scharnieren, waarmee de kerkdeuren open
gehouden kunnen worden. Eerstecommunie- en
uitvaartdiensten, de Allerzielenviering ter nagedachtenis aan de overledenen, de open Mariakapel
om in stilte een schietgebedje te kunnen bidden en
een kaarsje op te steken, de kerststal op het
dorpsplein, de Driekoningenoptocht op 6 januari
met de kerstboomverbranding, de carnavalsdienst,
de dienst in de tent tijdens het midzomernachtfeest
zijn zomaar een paar voorbeelden waarin de kerk
haar alom gewaardeerde plaats heeft gevonden in
de Dorstse samenleving.
De enorme groep vrijwilligers is met energieke en
getalenteerde daadkracht het levende bewijs van
die reeds aanwezige vitaliteit. Het alom geprezen
kerkkoor wordt bemand door vrijwilligers; veelal
anonieme vrijwilligers onderhouden het kerkhof,
vrijwilligers collecteren voor de Vastenaktie en de
actie Kerkbalans. Kortom vrijwilligers dragen de
kerk, vaak zonder in de schijnwerpers te staan ...

Inmiddels is het tweede semester van mijn vijfde
studiejaar gestart, met colleges over: Kerkopbouw,
Liturgische zang, Sacramententheologie, Kerkelijk
recht, Bijbelwetenschap, Godsleer en Judaïca.
Daarnaast besteden we vrijdag aandacht aan reflectie en supervisie – hier bespreek ik mijn ervaringen uit mijn stageparochie met mijn medestudenten. Het is belangrijk om te weten waarom je
reageert, zoals je reageert – waar komt dat gedrag
vandaag? Ik kan u zeggen, ik leer mezelf steeds
beter kennen. Ik mag mij geroepen weten uit uw
midden, onze gemeenschap. Ik wil u vragen voor
mij te bidden, dat ik de roepstem van God steeds
beter mag verstaan. Zodat ik uiteindelijk volmondig
en in alle vrijheid ‘Ja’ kan zeggen: ‘Hier ben ik.
God, Uw wil te doen is mijn vreugde.’ (psalm 40)

Als kerkdorp blijft de St. Marcoenkerk onderdeel
van de grotere Catharinaparochie. Deze maakt op
haar plaats weer deel uit van het bisdom Breda,
waar bisschop Liesen de kerkelijke scepter zwaait.
Met haar eigen levenskrachtige inzet kan de St.
Marcoenkerk haar eigen gezicht bepalen binnen de
grotere Catharinaparochie, zelfs binnen het nog
grotere bisdom. Het is de bedoeling dit eigen gezicht te houden en vooral ook te tonen. ‘Wees niet
bang’, is de titel van het levensverhaal van monseigneur Tiny Muskens, de op 17 april 2013 overleden voormalige bisschop van Breda. Een beter
motto om de gewenste vitaliteit in Dorst kracht bij te
zetten is er niet, kan ik niet bedenken.

Pax Vobis
Jochem van Velthoven
Voor de eerdere (negen) columns stuur een mail:
jochemvanvelthoven@sint-norbertusparochie.nl

Henny Hoedemaker
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■ VASTENAKTIE

mee aan de Vastenaktie en krijgen een papieren
spaardoosje. Nadat de kinderen het doosje in elkaar geknutseld hebben kan hierin gespaard worden. De doosjes worden ingeleverd in de kerk.

De medewerkers van de Vastenaktie komen in de
week van 7 april het vastenzakje met informatiefolder bij u bezorgen. Op 15 april worden de zakjes
ingeleverd op de pastorie en wordt de opbrengst
geteld. De kinderen van de Marcoenschool doen

Corry van den Bosch

PAROCHIEKERN H. JOHANNES DE DOPER
Kerkgebouw:

H. Johannes de Doper
Provincialeweg 84
4909 AL Oosteind
sintjanoosteind@live.nl
Provincialeweg 84
woensdag van 9.30 tot 11.30 uur

E-mail:
Parochiecentrum:
Secretariaat:
Telefoon:
Coördinatoren:

0162-453354

Ledenadministratie:
Dag en tijden van vieringen:
Rooster:
Bankrekeningnummer:

■ GEDOOPT

Louis Claassen, Anny van Dongen,
Wil Ligtvoet, Mieke Verdaasdonk
Martha Leltz
zaterdag om 19.00 uur
zie middenpagina
NL32RABO0139.5012.90
Na veel voorbereidende werkzaamheden, geldwerving en een grote bereidwilligheid vanuit de
Oosteindse gemeenschap, is vorig jaar gestart met
de bouw van de
urnenmuur. Er is
veel werk verzet,
veel verschillende
talenten
hebben
zich allemaal van
hun beste kant laten zien. De een
zet veel extra kopjes koffie voorzien van koek of cake, de ander bedenkt, tekent, graaft, metselt, bestraat, beplant,
veegt, harkt of creëert een prachtig kruis. Het resultaat ..... een urnenmuur.
Onder grote belangstelling is na de Allerzielenviering op zondag 3 november 2013 jl. de urnenmuur officieel ingewijd door pastoor R. van Bronswijk, evenals het monument voor het ongedoopt
gestorven kind. Nu heeft ook het ongedoopt gestorven kind een zichtbare plaats gekregen op ons
kerkhof met een prachtig kunstwerk gemaakt door
een artistiek Oosteinds talent.

Dylano Schoormans,
zoon van Erik Schoormans en
Fiona van Loon
Dylan Trommelen,
zoon van Erwin en Samantha
Trommelen

■ OVERLEDEN
29-01-2014 op 78-jarige leeftijd,
Jos, Adrianus Antonius Vreijsen,
echtgenoot van Maria Josephina
Vreijsen-van Kempen
06-02-2014 op 75-jarige leeftijd,
Riet, Maria Josepha Constantia TimmermansVerbunt, weduwe van Cornelis Johannes Maria
Timmermans

■ VELE HANDEN MAKEN ..... EEN VERRIJKT KERKHOF
Eind 2009, begin 2010 komt het idee om ons kerkhof te voorzien van een urnenmuur. Immers cremeren komt steeds vaker voor, waardoor voor de toekomst onze urngrafplaatsen niet toereikend zullen
zijn. Het heeft wel even wat voeten in aarde gehad
om dit te realiseren:
· waar moet/mag deze komen staan
· hoe zal deze eruit moeten zien
· wat gaat dit kosten
· hoe gaan we dit bekostigen

Met vele handen, vereende krachten en talenten
hebben we het kerkhof verrijkt en voorbereid op de
toekomst. Een groep vrijwilligers onderhoudt het
kerkhof.
Denkt u ook iets u ook iets voor onze kerkgemeenschap te kunnen/willen betekenen, schroom
dan niet om contact op te nemen met een van de
coördinatoren, want vele handen maken licht werk
en samen werken voelt goed.
Riejette Lefel
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PAROCHIEKERN H. ANTONIUS VAN PADUA
Kerkgebouw:

E-mail:
Website:
Parochiecentrum:
Secretariaat:

Telefoon:
Coördinatoren:
Ledenadministratie:
Dag en tijden van vieringen:
Rooster:
Bankrekeningnummer:

■ GEDOOPT

St. Antoniuskerk
St. Vincentiusstraat 113a
4901 GJ Oosterhout
st-antonius@zonnet.nl
www.antoniusoosterhout.nl
Antoniushuis De Vinder
maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en
van 13.30-16.00 uur (behalve woensdag)
in de schoolvakanties alleen de ochtend
0162-470954
Ria Janmaat-Markhorst, Wim de Jong,
Ad Kouwelaar
Joke van Ham
zondag om 9.30 uur
zie middenpagina
NL29RABO0139.9015.66
inloophuis is simpel van opzet. We willen een moment van rust en ontspanning bieden in onze jachtige maatschappij. In die maatschappij wordt
steeds weer opnieuw een prestatie verwacht van
de mensen, hoe klein soms dan ook. In het inloophuis is van deze maatschappelijke druk niets te
merken, hoewel soms de problemen die er in de
wereld zijn door de bezoekers zelf aan een beschouwing worden onderworpen. Het doel is dan
niet om de problemen op te lossen, maar om ontspannend inhoudelijk bezig te zijn.
De openingstijden zijn maandag, woensdag en
vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.

23 februari: Stijn van Hoof

■ ZAL JIJ DE HEER HERKENNEN
Zal jij de Heer herkennen
als Hij zich bij ons schaart
en aan zijn woorden wennen
als Hij de schrift verklaart?
Zal jij als Petrus lopen
wanneer men jou bericht:
Zijn graf is waarlijk open,
er is weer hoop en licht.

■ KOFFIE / THEE DRINKEN
- Gewaardeerd door de kerkgangers -

Zal jij de tuinman vragen
waar Jezus werd gelegd?
Zal jij nog kunnen klagen
als Hij jouw voornaam zegt?

In Antoniushuis ‘De Vinder’ gelegen naast de SintAntoniuskerk vinden velerlei activiteiten plaats. Eén
van die activiteiten is op elke eerste zondag van de
maand het koffie of thee drinken.

Zal jij weer gaan geloven
als Thomas op die dag?
’t Ging zijn verstand te boven
toen hij de wonden zag.
Zal jij zijn woord bewaren
dat werk’lijk leven doet?
Zal jij zijn trouw ervaren
als Hij ook jou begroet?
Zal Hij jouw blik ontsluiten
bij ’t breken van het brood?
Zal jij je vreugd’ gaan uiten?
Hij leeft! Hij is niet dood!
Foto: Wiljan van der Zanden

Frans Weerts
Veel bezoekers van de zondagsviering vinden het
al jaren vanzelfsprekend om na de viering even
een kopje koffie of thee te nemen. Maar misschien
bent u er om allerlei redenen nog nooit aan toege-

■ 10 JAAR INLOOPHUIS DE VINDER
Als een uitwerking van een diaconaal plan voor de
voormalige St. Antoniusparochie is op 5 april 2004
Inloophuis De Vinder opgericht. De formule van het
15

komen. Dan wordt het hoog tijd het eens een keertje te proberen om samen met de andere kerkbezoekers even na te praten in een ontspannen en
gezellige sfeer onder het genot van een kopje koffie of thee met koekje.

schilderen en dat in te leveren bij De Vinder of vlak
voor de viering met Pasen. Ook als je geen eiermolen van ons hebt gekregen zijn versierde eieren
meer dan van harte welkom. Wij hopen op een
mooie bijdrage van jullie!

U bent van harte welkom in het Antoniushuis. De
voorganger nodigt u na de zondagsviering daarvoor uit en waarom zult u die uitnodiging naast u
neerleggen?
De kortste weg is door het zijdeurtje van de kerk
daarna door het groene hek naar de zaal in ‘De
Vinder’ te gaan. Daar staat de koffie of de thee al
voor u klaar. En als u nog zin hebt in een tweede
kopje: ook daarin is voorzien.
Tot ziens op zondag 4 mei a.s. om half 11 in het
Antoniushuis en neem gerust iemand mee. Als de
zaal vol is, wordt de ruimte uitgebreid door de tussenwand weg te schuiven.

■ HET MOMENT
Op het moment
dat ik nadacht over de vraag
of ik mijn leven zou willen geven
om iemand anders te redden,
dacht ik:
'Ja, er zijn mensen
waar ik zoveel van houd,
dat ik dat zou willen doen.'
Maar toen bedacht ik:
'Hoe zou het zijn,
als ik een van mijn kinderen
zou moeten geven
om iemand anders te redden?'

Ad Kouwelaar

■ PASEN, PAASHAAS EN EIEREN

En ik werd stil.
Want op dat moment
besefte ik tot op de bodem
van mijn hart,
wat God de Vader heeft gedaan.

Ze zijn voor de meeste van ons aan elkaar verbonden. Met Pasen gaan we naar de kerk, eten we
(chocolade)eieren, die de paashaas verstopt heeft.
Logisch, hoort bij elkaar!
Toch klopt dat niet helemaal....
Het feest met de eieren is een oude Germaanse
traditie waarbij in de lente eieren op het land werden gelegd om de oogst te verbeteren en werden
dan ook weer van het land geraapt: het zoeken
naar de eieren! Ook zijn de eieren een symbool
van vruchtbaarheid. De paashaas is een legende
waarbij er ook het verhaal gaat dat het misschien
een paasvogel was die eieren kwam leggen.

Jannie de Paauw

■ RUIM JE KAST OP!
Bent u ook uw kledingkast aan het opruimen nu de
winter bijna voorbij is? Breng uw overtollige, nog
bruikbare kleding naar onze kledingcontainers!
Bij de Antoniuskerk wordt al ruim tien jaar kleding
ingezameld. Vorig jaar (2013) werd hier meer dan
37.000 kilo kleding uit de containers gehaald. Met
de opbrengst van de kleding worden de projecten
van Cordaid Mensen in Nood gesteund. Help en
breng uw volle zakken kleding en schoenen voortaan ook naar de containers bij de Antoniuskerk, St.
Vincentiusstraat 113a in Oosterhout.

En wat heeft dit dan met Jezus te maken?
Toch wel wat! Het herrijzen van Jezus (wat wij
Christenen vieren) was nu eenmaal rond de lente
en toen vierden de Germanen hun lentefeest. Die
feesten lopen dus een beetje door elkaar.
Het graf van Jezus werd gezien als een ei. "Zoals
de gele eidooier diep in het ei, onder de schaal en
onder het eiwit verborgen is, zo lag Jezus Christus
drie dagen lang diep in de rotsen verborgen, ingesloten door de zware steen voor het graf. En zoals
uit een ei een levend kuikentje naar buiten glipt
nadat het de schaal stukgemaakt heeft, zo kwam
Jezus uit het graf tevoorschijn" (uit: God blijft altijd
jong). We vieren thuis eigenlijk twee feesten tegelijk, wat deze tijd natuurlijk ook erg gezellig maakt:
mooi geschilderde eieren, versierde takken, familiebezoek en het mooiste feest in de kerk. Let maar
eens op hoe mooi de kerk ieder jaar speciaal voor
Pasen versierd is!

Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie voor
Mensen in Nood en de gesteunde projecten, kunt u
kijken op www.samskledingactie.nl.

Dit jaar vragen we jullie hulp bij het versieren van
de kerk. Bij de gezinsviering op 6 april geven wij
jullie een eierverfmolen met de vraag een ei te be16

■ OMZIEN NAAR 2013

kersttijd voor de tweede maal een uitgebreide tentoonstelling van kerststallen uit de verzameling van
Henk van Bijnen en er waren kerstprentjes van
Theo Adriaanse te bewonderen. Honderden bezoekers trok de tentoonstelling.
Een aantal betrokken parochianen vormde een
initiatiefgroep om de Sint Antonius Geloofsgemeenschap te behouden en te versterken. Allemaal
tekenen van een levendige en vitale Sint Antoniusgemeenschap. In onderstaande tabel kunt u de
cijfertjes van de Antoniuskerk lezen.
2013
dopelingen
20
communicanten
62
vormelingen
kerkelijk huwelijk
1
overledenen
26

In het afgelopen jaar waren er weer tal van activiteiten in onze Sint Antoniuskerk. De vele werkgroepen waren op hun terrein actief gedurende het
afgelopen jaar. De vrijwilligersdag voor de Sint Antonius trok veel bezoek.
Er werd vergaderd en de vier koren van de Antoniuskerk oefenden in Antoniushuis “De Vinder”. Vele
kopjes thee en koffie werden daar gezet door de
medewerkers van het secretariaat. Vele malen
werd de telefoon opgenomen. Kortom door alle
vrijwilligers werd weer veel werk verzet. In de kerk
werden zondagsvieringen gehouden. Er was blijheid bij een doop en verdriet bij een uitvaart.
Tijdens de zomermaanden juli en augustus was de
Antoniuskerk elke woensdagmiddag open voor
bezichtiging. Velen maakten daarvan gebruik om
aan de hand van een gidsje, in eigen tempo, het
moois in de kerk te bekijken. Dit jaar was er in de

Ad Kouwelaar

PAROCHIEKERN VERRIJZENIS
Kerkgebouw:

E-mail:
Website:
Parochiecentrum:
Secretariaat:
Telefoon:
Coördinatoren:
Ledenadministratie:
Dag en tijden van vieringen:
Rooster:
Bankrekeningnummer:

■ OVERLEDEN

Verrijzeniskerk
Vondellaan 43
4904 BA Oosterhout
info@verrijzeniskerkoosterhout.nl
www.verrijzeniskerkoosterhout.nl
Vondellaan 43
maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur
0162-453502
Jo van Beek, Jos Bleijlevens, Gé van Dongen,
Kees de Kok
Lambert Mutsaers
zie agenda op de website
zie middenpagina
NL71RABO0139.9037.20
Marian is heel lang lid geweest van ons dameskoor, zij was in 1967 al betrokken bij de oprichting
van het Dameskoor in de “oude” Verrijzeniskerk.

Wij hebben afscheid genomen van
geliefde mensen uit onze geloofsgemeenschap.
Onze overledenen, van wie de namen zijn vermeld op een kruisje dat
in de Mariakapel bij de entree van
onze kerk hangt, herdenken wij met een kaarsje of
een stil gebed. Wij willen hen niet vergeten. Wij
hebben afgelopen periode afscheid genomen van:

Jo van Beek

■ VITALITEIT VERRIJZENISKERK
Vanuit het bestuur en pastoresteam van de Catharinaparochie zijn de zeven kerkplekken en dus ook
de Verrijzeniskerk gevraagd na te denken over
vitaliteit van de eigen kerkgemeenschap.
In een bijeenkomst van de Klankbordgroep, waarin
de vier coördinatoren van de Verrijzeniskerk en
circa zes leden van de Klankbordgroep meedenken
over allerlei organisatorische en inhoudelijke zaken, is nagedacht en reflecterend en inventariserend gesproken over deze vraag. Tijdens een overleg met de klankbordgroep werd vitaliteit van/voor
de Verrijzeniskerk als volgt beschreven:
‘Het vermogen om een kerkplek te hebben, die
past bij de gemeenschap die samenkomt’.
Dus een kerkplek die mee kan bewegen in de wisselende behoefte van de geloofsgemeenschap.

Age Vallinga, op 23 november 2013 is hij na een
kort ziekbed in het Hospice in Dongen overleden in
de leeftijd van 85 jaar.
Age was jaren een trouwe vrijwilliger, in de “oude”
Verrijzeniskerk was hij de grote regelaar bij de
poetsgroep, nooit was iets te veel gevraagd.
Enkele jaren geleden heeft hij zich beschikbaar
gesteld om bij de woensdagochtendviering als
voorganger te fungeren.
Marian Greib-Smits is overleden in de Volckaert
Buurstede en is 99 jaar geworden.
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Vóór de zomervakantie willen de coördinatoren en
de klankbordgroep een drietal groepen uitnodigen
en samen met hen spreken over ‘wat de kracht van
onze Verrijzeniskerk is’. De drie groepen zijn:
· Kerkbetrokkenen binnen de Verrijzeniskerk
· Jongeren die meegedaan hebben met activiteiten uit het kinderkerkprogramma
· Ouders van deze kinderen/jongeren

of incidenteel bij de vieringen op woensdagochtend, maar ook vieringen elders, geven mij een
gevoel van rust en feitelijk ook van genieten. Genieten van al die verschillende mensen bijeen.
Maar ook het koffie/thee drinken na afloop van de
vieringen en het ontmoeten en spreken van mensen ‘uit onze kerk’ bij de winkel, de bibliotheek en
gewoon op straat geeft mij een fijn gevoel van verbondenheid. Er voor elkaar kunnen zijn. Dit alles is
ook wat mij motiveert in mijn geloof.
Voor nu, maar zeker ook voor de toekomst, wil ik
samen met alle mensen uit onze geloofsgemeenschap deze waardevolle momenten van ontmoeten
vasthouden en ik zie daar ook alle kans toe. Kortom ik kijk met vertrouwen naar de toekomst daar
waar het onze Verrijzeniskerk en de Catharinaparochie betreft.

Uiteraard willen we na deze drie bijeenkomsten/gesprekken nog met alle geïnteresseerden
spreken. Zowel over hun ideeën/wensen, maar
zeker ook om met hen te delen wat de bijeenkomsten met de drie groepen hebben opgeleverd.
Kortom, de komende maanden wordt intensief met
elkaar gesproken over hoe wij vitaliteit met onze
Verrijzeniskerk zien en hoe wij die kunnen behouden/vergroten in de nabije en verre toekomst.
Voor vragen of suggesties kunt u de coördinatoren
aanspreken. U kunt mij bellen op 06-22418816 of
mailen naar jos@verrijzeniskerkoosterhout.nl.

Dominica Sanders

■ DRINGENDE OPROEP
Houdt u van een schone kerk?
Wij zoeken nog enkele vrouwen en/of mannen die
zich op maandagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur bij
onze “Poetsgroep" aan willen sluiten. Er is ook tijd
voor ´n bakske tussendoor. Het is geen zwaar werk
maar vele handen maken het werk licht. Interesse?
Bel Gé van Dongen (0162-456473).

Jos Bleijlevens

■ INTERVIEW MET EEN VRIJWILLIGER
Een van de ‘jongere’ vrijwilligers is Jos Bleijlevens
Hoe ben je vrijwilliger geworden? Wat voor parochieactiviteiten voer je uit?
Ik ben in 1989 in Oosterhout komen wonen na mijn
opleiding aan de Landbouw Hogeschool (thans
Universiteit Wageningen). Al snel liet ik mijn hoofd
zien bij één van de activiteiten die door de Verrijzenisparochie werd georganiseerd. En ik viel blijkbaar
op. Vreemde man, jong en dat in onze kerk zo
werd gedacht… Kees de Kok sprak mij aan. Van
het een kwam het ander. Ik zorg nu voor het betalen van de rekeningen, ben koster, zet koffie en
thee en zit met een aantal mensen in een klankbordgroep
Verrijzeniskerk, waarin wij elke zes
weken/twee
maanden
met de coördinatoren
nadenken over de koers
alsook over de vragen,
die vanuit de toekomstige ontwikkelingen op ons
afkomen. En sinds heel kort ben ik één van de vier
coördinatoren van de Verrijzeniskerk. Kortom,
hoewel ik niet elke zondag aanwezig ben in/bij de
viering ben ik wel betrokken bij onze Verrijzeniskerk.

Jo van Beek

■ SAMENKOMST NA DE VIERING
Na de viering op zondag drinken we gezamenlijk
koffie of thee, een gezellige bijeenkomst voor velen. De leeftijd varieert van 2 tot ver in de 80 jaar.
Er zijn allerlei nationaliteiten bij, waaronder Irakezen en Ghanezen. Iedereen voelt zich thuis. We
praten na over de viering, informeren naar het wel
en wee van de ander en ondersteunen elkaar.
Soms trakteren mensen taart of zelfgebakken cake.
Er worden afspraken gemaakt om elkaar te ontmoeten. Sommigen komen speciaal naar onze Verrijzeniskerk voor het ontmoetingsmoment na de
viering. Kom gerust naar de viering of kom tussen
half elf en elf uur koffie met ons drinken. Ook op
woensdagochtend wordt om 9.30 uur gevierd in de
Verrijzeniskerk. Dan is er ook koffie/thee na afloop
van de viering. U bent van harte welkom.

■ HUISBEZOEK
Er is een aantal vrijwilligers dat vanuit de Verrijzeniskerk regelmatig op bezoek gaat bij diegenen die
behoefte hebben aan een gesprek. U kunt contact
met ons opnemen als u prijs stelt op bezoek.
Dit kan zowel telefonisch als per e-mail. Zie hiervoor de gegevens onder Parochiekern Verrijzenis.
Kent u iemand die behoefte heeft aan een gesprek,
dan kunt u dat uiteraard ook aan ons kenbaar maken.

Hoe kun je als vrijwilliger je eigen geloof vorm
geven in het bestaan?
Dat vind ik een lastige vraag en het is nog lastiger
om daar een antwoord op te geven. Maar feitelijk
geef ik mijn geloof vorm door samen met velen om
mij heen te zorgen voor elkaar en voor anderen.
Samen geloofsgemeenschap zijn. De aanwezigheid bij de zondagvieringen in onze Verrijzeniskerk
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PAROCHIEKERN H. MARIA
Kerkgebouw:
E-mail:
Website:
Parochiecentrum:
Secretariaat:
Telefoon:
Coördinatoren:
Ledenadministratie:
Dag en tijden van vieringen:
Rooster:
Bankrekeningnummer:

■ DE PASTOOR EN ZIJN (HERDERS)HOND

H. Maria - Wilhelminalaan 63
info@thomasoosterhout.nl
www.thomasoosterhout.nl
Wilhelminalaan 63 - Oosterhout
maandag t/m vrijdag van 9.30-12.30 uur
0162-453113 of 06-16935992
Leo Ernst, Mieke Huiskamp, Frans van der Wijst
Annemiek van Buchem, Frans van de Hurk
zondag om 11.00 uur
zie middenpagina
NL86RABO0112291430
trots zijn nieuwe hondje aan ons voor: een jonge
bastaard, juist uit het nest en wit van kleur. Inmiddels vernemen we dat het opvoeden van een hond
niet gemakkelijk is, het schattige witte hondje vreet
schoenen op en knaagt aan stoelpoten en tafelpoten. Pastoor Ronald het is heel vervelend als er
aan je stoelpoten wordt geknaagd doch zolang er
niet aan wordt gezaagd is het niet ernstig. Iedereen
blijft het een leuk beest vinden maar mogelijk is wat
meer bewegingsruimte een oplossing. Achter de
pastorie hebben we nu een buitenren gemaakt,
twee ochtenden werken en het beest kan zich nu
buiten vermaken. Beste parochianen mocht u in
Oosterhout een man op de fiets met een wit hondje
tegen komen is de kans groot dat het pastoor Van
Bronswijk is.

De wat ouderen onder ons kennen de tv-serie
“Dagboek van een herdershond” nog wel. Oosterhout heeft sinds kort zijn eigen versie. Pastoor Ronald van Bronswijk heeft na zijn benoeming als
pastoor van de Catharinaparochie te Oosterhout
zijn intrek genomen in de pastorie van de Mariakerk. Al snel nadat hij daar woonde vroeg hij ons
een afscheiding te maken. Wij gingen ervan uit dat
de pastoor bang was voor vreemde honden. Daarom hebben wij in overleg een afrastering van gaas
geplaatst. Wij dachten op deze wijze goed werk te
hebben verricht door onze pastoor te beschermen
tegen loslopende honden. Maar wat schetst onze
verbazing toen we weken later een hond hoorden
blaffen in de pastorie. Het bleek dat gasten hun
hond zomaar mochten meebrengen en onze pastoor helemaal niet bang was voor honden. Integendeel, het is een echte dierenvriend, want vorig jaar
zegende hij op dierendag alle aanwezige huisdieren in de Sint Jan. Het werd pas echt te dol toen de
pastoor ons meldde een eigen hondje te willen
aanschaffen. Jawel, kort daarna stelde de pastoor

De klussengroep voert op dinsdagochtend allerlei
werkzaamheden uit in de Mariakerk. Wilt u zich bij
ons aansluiten, meld u aan op het secretariaat of
kom dinsdagochtend even langs om met eigen
ogen te zien wat wij allemaal doen.
De klussengroep Mariakerk

PAROCHIEKERN H. CORNELIUS
Kerkgebouw:
E-mail:
Parochiecentrum:
Secretariaat:
Telefoon:
Coördinatoren:

Ledenadministratie:
Dag en tijden van vieringen:
Rooster:
Bankrekeningnummer:

H. Corneliuskerk, Houtse Heuvel 12
secretariaat@cornelius-denhout.nl
Houtse Heuvel 12, Den Hout
dinsdag van 9.30-11.00 uur
donderdag van 10.30-11.45 uur
0162-452502
Marja van Gils, Bert van den Heijkant,
Anne Heitling-Lenselink, Jan Kusters,
Elbeth Runhaar
Marja van Gils
zaterdagavond om 19.00 uur
donderdag om 09.00 uur
zie middenpagina
NL34INGB0004.3544.17

■ GEDOOPT

■ VIERING

Op 15 juni wordt Roef, zoon van
Remco Jaspers en Marloes van
Dommelen gedoopt.

Naast de viering in het weekend is er op donderdag
om 9.00 uur een woord- en communieviering in de
sacristie.
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COLOFON
Vicariaat Breda
Drs. W.M.F. Wiertz
Secretariaat
Hooghout 67
4817 EA Breda
Telefoon
076-5224537

Dit parochieblad is een uitgave van de
Catharinaparochie
De parochie bestaat uit de parochiekernen:
· St. Jan de Doper (basiliek)
· H. Marcoen
· H. Johannes de Doper
· H. Antonius van Padua
· Verrijzenis
· H. Maria
· H. Cornelius
Catharinaparochie Oosterhout
Website
www.catharina-parochie.nl
E-mail
info@catharina-parochie.nl
Secretariaat
Markt 17
4901 EP Oosterhout
Telefoon
0162-432339

Openingstijden:

E-mail
·
·
·

maandag van 9.00 tot 13.00 uur;
dinsdag van 11.00 tot 15.00 uur en
donderdag van 9.00 tot 13.00 uur
vic.breda@bisdombreda.nl

Wijzigingen ledenadministratie
Bent u in de parochiekern komen wonen?
Verhuist u binnen de gemeente Oosterhout of naar
een andere woonplaats?
Is uw situatie/gezinssamenstelling gewijzigd door
bijvoorbeeld huwelijk, geboorte, overlijden?
Wilt u zo vriendelijk zijn deze wijzigingen door te
geven aan uw eigen parochiekernsecretariaat. Het
e-mailadres staat vermeld bij de parochiekernen.

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 12.00 uur
Rabobank:
NL37RABO0156228947

Jaargang 1 – voorjaarseditie –
Dit is een periodieke uitgave

Bestuur
Ronald van Bronswijk, voorzitter
Mariet van Goch, vicevoorzitter
Wim de Jong, penningmeester
Joke Rooijmans-Alberts, secretaris
Jos Trommelen, lid

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 reactie heeft het recht om ingezonden stukken in
te korten of te weigeren.

Pastoraal Team
Ronald van Bronswijk, pastoor
Marion Corvers, pastoraal werker
Hennie van Hattum, pastoraal werker
Ed de Kever, pastoraal werker
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