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

VOORWOORD PASTOR

VAN DE REDACTIE

■ HET HOOGFEEST VAN PINKSTEREN

Begin april ontving u het eerste nieuwe parochieblad van onze Catharinaparochie. Voor dat eerste
blad werd zoveel kopij aangeleverd, dat we hier en
daar flink hebben moet schrappen en schuiven. Het
is verheugend om te zien dat ook nu weer veel
artikelen door alle parochiekernen zijn aangeleverd. We ontvingen - naast veel positieve reacties ook verschillende tips van lezers en schrijvers. We
proberen, waar mogelijk, hiermee rekening te houden. Uiteraard blijven we erg graag reacties van u
ontvangen. In de pers werd ook aandacht besteed
aan onze eerste uitgave. Verschillende kranten
plaatsten een artikel en er was een interview met
pastoor Van Bronswijk op de ORTS.
De vorige editie stond in het teken van Pasen, de
verrijzenis van Jezus. Deze uitgave komt uit rond
Pinksteren, het feest van de Heilige Geest. Laten
we bidden dat wij ons ook geraakt weten door deze
Geest. Ik wens u veel leesplezier.

Op deze vijftigste dag na Pasen, de laatste dag van
de paastijd, wordt in de christelijke kerken herdacht
dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen.
Deze geschiedenis wordt beschreven in het
Nieuwe Testament. Op wat later de Eerste Pinksterdag is gaan heten gebeurde concreet het volgende. De gelovigen waren in een huis bijeen toen
er binnen plotsklaps een geluid van een grote
windvlaag zich voordeed en er een soort vlammen
verschenen die zich boven de hoofden van de
aanwezigen verspreidden - beter bekend als "vurige tongen". De gelovigen werden met de Heilige
Geest vervuld en begonnen buiten het huis op luide
toon het evangelie in allerlei vreemde talen te verkondigen met als gevolg dat er een grote massa
mensen afkomstig uit allerlei windstreken op hen
afkwam. De apostel Petrus nam vervolgens het
woord en hield een lange toespraak waarna er ongeveer drieduizend mensen zich bij hen aansloten.

Jos Trommelen

Tevens wordt de geboorte van de (katholieke) kerk
herdacht.
In tegenstelling tot Kerstmis en Pasen kent Pinksteren tegenwoordig geen wereldse uiterlijkheden
meer. Oude gebruiken zoals vanuit de nok van de
kerk duiven loslaten en vurige ballen en bloemen
naar beneden werpen, zijn in de loop der tijd verloren gegaan.
Pinksteren wortelt in het joodse Wekenfeest (Sjavoeot). Oorspronkelijk was het een dankfeest voor
de binnengehaalde oogst. In de 2de eeuw na Chr.
kwam de nadruk te liggen op het herdenken van
het verbond tussen God en Israël, de gebeurtenis
bij de Sinaï, toen God de wet aan Mozes gaf. De
christenen namen deze feestdag over om de nederdaling van de Heilige Geest over de apostelen
te gedenken. De christenen zagen een parallel:
met Pinksteren is het de Geest van Christus die de
nieuwe wet geeft en die de christenen (uit jodenen heidendom) verenigt tot een nieuw volk van
God.

NIEUWS VAN BESTUUR
■ SAMEN ONDERWEG
In deze zomermaand verschijnt de tweede uitgave
van ons parochieblad. Ik maak van de gelegenheid
gebruik om de redactie te feliciteren met de uitgave
van het eerste nummer. Het is mooi geworden met
inhoudelijk karaktervolle bijdragen. Dank daarvoor.
Laten we zo samen verder op weg gaan en uitkijken naar waardevolle verdere en verdiepende
stappen in groeiende samenwerking van ons samen geloven.
Samen een vitale
geloofsgemeenschap
worden,
samen een vitale
geloofsgemeenschap zijn. Vitaliteit was een van
de kernwoorden
van de tweede
bijeenkomst die is

Namens het pastoresteam
Pastoor R. van Bronswijk
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■ BIJEENKOMST VITALITEIT

georganiseerd in het jaar waarin we ons bezinnen
op de nabije toekomst.
Bestuur en pastores willen dit jaar vooral parochianen aan het woord laten: zowel in groepen per kern
als door gezamenlijke uitwisseling van ideeën over
vitaliteit en herbestemming.

Op 6 mei kwamen geïnteresseerden bijeen in de
Verrijzeniskerk voor een bijeenkomst over Vitaliteit.
Onder leiding van pastoor Van Bronswijk en Geerten Kok werd in kleine groepen gediscussieerd. De
groepen waren samengesteld uit parochianen uit
de verschillende kernen. Daarbij kwam de vraag
aan de orde hoe de kernen tot dan toe over vitaliteit
hebben gesproken, hoe deze gestalte krijgt in de
kern, wat er goed gaat en wat minder goed gaat,
en wat je nodig hebt om vitaliteit te bevorderen. Er
waren geanimeerde en open gesprekken, die door
één persoon per groep kort gedeeld werden met
alle aanwezigen. De “gemeenschap” was een
veelgehoorde term. Trots zijn op je – katholieke –
geloof en daarvoor uit durven komen. Er was sprake van het belang van de kernen, maar ook van het
Catharinagevoel. Een aantal aanwezigen verwacht
meer ondersteuning en zichtbaarheid van het kerkbestuur. Verder werden er uiteraard nog veel meer
punten genoemd en tips gegeven aan pastores,
bestuur en elkaar.

Op 6 mei vond de tweede bijeenkomst plaats
waarin opvattingen en voorbeelden werden gedeeld over vitaliteit. De eerste bijeenkomst was
nogal eenzijdig van aard met veel informatie over
de regels van herbestemming. Deze had een andere opzet. Iedere parochiaan kreeg over twee onderdelen van vitaliteit de gelegenheid zijn of haar
stem te laten horen. Dat leverde boeiende gesprekken in prettige sfeer met elkaar op. Verderop
in dit blad staat een impressie van de bijeenkomst.
Eén van de bij een groep gemaakte reactie van die
avond licht ik eruit omdat bestuursleden een opmerking van die strekking vaker te horen krijgen.
Namelijk dat het bestuur wel zichtbaarder mag zijn.
Volgens de codes van goed bestuur probeert het
bestuur een balans te vinden tussen enerzijds nabijheid en betrokkenheid tonen en anderzijds de
nodige afstand in acht te nemen. Immers, in dit
belangrijke jaar moet er ruimte zijn voor alle kernen
om vrij te spreken over eigen ideeën en opvattingen rondom herbestemming van gebouwen en
vitaliteit.

In een tweede ronde kon iedereen kiezen voor een
deelsessie met Ronald van Bronswijk, Hennie van
Hattum of Ed de Kever. Daar konden de mensen
reageren op een drietal vragen, waarbij iedere pastor zich met een groepje bezighield met één vraag.
De vragen gingen over de betekenis van alles wat
die avond gezegd is voor de vitaliteit van onze parochie, of het daarbij vooral over de onderlinge
band gaat én wat de
kernen vragen aan de
Catharinaparochie.
Doordat er maar weinig
tijd meer was, is het
vooral gebleven bij vragen stellen, maar deze
vragen worden de komende tijd verder beantwoord.

Dat gebeurt nadat het bestuur de uitgangspunten
en richtlijnen ervoor heeft opgesteld. Die richtlijnen
heeft het bestuur vooral geformuleerd in vragen.
Vragen die via de coördinatoren eerder zijn verspreid. En die ook kort zijn geschetst op de Catharinadag in november 2013. Het zijn ook de vragen
die in gesprekken per kern op tafel komen. En diezelfde vragen komen weer terug bij de gezamenlijke bijeenkomsten zoals op 6 mei jl. Het bestuur
luistert meer dan dat het zelf aan het woord is.
De volgende bijeenkomst waarin parochianen, pastores en bestuursleden elkaar ontmoeten vindt
plaats op 9 september om 19.30 uur in de Mariakerk. Dan bespreken we samen de suggesties van
de kernen voor het pastoraal plan voor onze Catharinaparochie. Noteer de datum alvast in uw agenda. U bent dan weer van harte welkom!
Eind oktober verwacht het bestuur de uitkomsten
van iedere kern te ontvangen over de twee hoofdlijnen vitaliteit en herbestemming. Het bestuur bespreekt die resultaten in november en toetst ze aan
de uitgangspunten, richtlijnen en (her)schrijft de
toekomstvisie. Het gaat dan om een integraal document: het parochieplan. Daarmee zal het bestuur
weer duidelijk naar voren treden en zijn verantwoordelijkheid nemen. Nu zijn we vooral samen
met elkaar in gesprek. Samen onderweg.

Het was een open en plezierige avond met een
gastvrije ontvangst in de Verrijzeniskerk. We hopen
dat de volgende bijeenkomsten eenzelfde open en
constructieve karakter zullen hebben.
Op 9 september komen we weer bijeen in de Mariakerk om 19.30 uur. Alle parochianen die geïnteresseerd zijn, zijn welkom en kunnen suggesties
voor die avond indienen. Er zijn drie vragen die in
de suggesties verwerkt kunnen worden:
· Wat kan de parochiekern betekenen voor de
Catharinaparochie?
· Wat heeft de parochiekern nodig van de Catharinaparochie?
· Wat doet de parochiekern voor de Catharinaparochie?
U kunt uw suggesties vooraf indienen bij
info@catharina-parochie.nl.

Mariet van Goch

Jos Trommelen
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■ PENNINGMEESTER GEZOCHT

vrouw of kind wel drie jaar nodig hebt om met deze
leegte te leren leven. Sommigen blijven na het
overlijden van een lieve man of vrouw deze heel
hun leven missen.

De Catharinaparochie is op zoek naar een nieuwe
penningmeester. De huidige penningmeester, Wim
de Jong, stopt binnenkort. In het septembernummer zullen we hier wat uitgebreider bij stilstaan. We
zijn als bestuur al een hele tijd bezig om een vervanger te vinden. We hebben verschillende mensen benaderd, maar tot nu toe helaas zonder resultaat. Het bestuurswerk bestaat uit het maken van
de begrotingen en jaarrekeningen, het contact met
de bank en het meebepalen van de visie op financieel gebied. Uiteraard ook het onderhouden van
contact met onze zeven parochiekernen hierover.
De tijdsinvestering is gemiddeld vier uur per week.
Een bestuur als het onze kan niet zonder een goede penningmeester. Daarom doen we deze oproep.
Kent u of bent u de persoon die we zoeken? Voor
meer informatie: info@catharina-parochie.nl.

Gezien dit alles is het waardevol dat als een mens
een dierbare verliest, deze een ruime tijd neemt
voor rouwverwerking. De overlevende het leed, de
pijn niet wegdrukt, maar erbij stilstaat. Met het verwerken van het leed leer je ermee te leven. Kun je
op een evenwichtige wijze aan je geliefde dode
terugdenken.
Daarom heeft de Antoniuskern al jaren een rouwverwerkingsgroep. Te beginnen in januari komen
we dan zo'n tien donderdagmiddagen bij elkaar om
naar ieders verhaal te luisteren en met medeleven
daarover door te praten. Wie hieraan wil deelnemen kan zich op een donderdagmiddag in december daaraan voorafgaand opgeven.
Ook op een donderdagmiddag rond Allerzielen
nodigen we de groepen van de laatste drie jaar nog
eens uit voor onderling contact. Wilt u meer weten
omtrent de rouwverwerking, wend u tot Ria
Kempen (0162-433080) of Harry de Valk (0162421562).

Kerkbestuur

NIEUWS VAN BISDOM
■ ACTIVITEITEN
In het Bisdom Breda vinden er veel activiteiten
plaats. Zo is er in juni bijvoorbeeld een Jongerenweekend. Wilt u meer hierover lezen of over andere activiteiten? Bezoek dan de website:
www.bisdomvanbreda.nl.

H. de Valk

■ TERUGBLIK OP VASTENAKTIE 2014
Koffiestop in de stad
Ieder jaar organiseert de Stuurgroep Diaconie van
de Catharinaparochie activiteiten rond de Vastenaktie. De meeste vinden plaats in kerkgebouwen,
maar we treden ook naar buiten met een koffiestop
in de stad. Bert de Haas van het Arendsnest zorgt
voor de kraam en de koffie. De Stuurgroep kleedt
de kraam aan en zorgt voor documentatie.

■ PLECHTIGE PROFESSIE ZR. ANNA
FOPPEN
Op zaterdag 24 mei legde Zr. Anna Foppen haar
plechtige professie af als norbertines van de priorij
Sint-Catharinadal in Oosterhout. Zr. Anna is 36 jaar
en komt uit Harderwijk. Ze leerde de norbertinessen kennen via de gemeenschap in Hierden.
Zr. Maria Magdalena, priorin van Catharinadal vertelt dat “haar religiositeit gepaard gaat met een
levendige interesse in monumenten en kastelen.
Op de Monumentendag legde Zr. Anna haar eerste
contact met onze gemeenschap, wat als een thuiskomst voelde. Ze bleef contact met ons houden. Na
lange en intensieve gesprekken heeft ze zich op
zondag 5 oktober 2008 bij ons gevoegd en nu haar
eeuwige professie afgelegd”.

DIACONIE
■ ROUWVERWERKING
Wanneer je je man of je vrouw verliest, omdat ze
sterven, krijg je de eerste tijd kort na het overlijden
veel meeleven en belangstelling. En dat doet je
goed, als vele bekenden en minder bekenden je
vragen: “Hoe maak je het? Gaat het een beetje?”
Maar na een paar maanden gaan velen ervan uit,
dat je het verlies van man, vrouw of kind verwerkt
hebt en gaan weer over tot de orde van de dag. De
meeste mensen staan er niet bij stil, dat je voor het
verwerken van het verlies van een lieve man,

Koffiestop in de stad
De leden van de Stuurgroep informeren voorbijgangers over de Vastenaktie en het project. Dit jaar
lag het goede doel in Sierra Leone. Daarover stond
een artikel in de vorige uitgave van dit blad.
Ik raakte in gesprek met kinderen en één gesprek
wil ik graag met u delen. Een jongen kwam, likkend
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aan een ijsje dat hij van zijn papa had gekregen,
een kijkje nemen in de kraam. Ik vroeg hem of hij
wist wat Vasten was. Hij schudde, ijverig likkend,
het hoofd en keek me vragend aan. Ik vertelde hem
dat Vasten betekende dat je zelf met minder luxe
genoegen neemt, om te delen met een ander die
minder heeft (even minderen voor een ander). Ik
gaf hem het voorbeeld: als jij tegen je papa zegt
dat je geen ijsje hoeft en je het geld geeft aan de
kinderen in Sierra Leone die te weinig hebben, dan
minder je voor een ander. De wereld wordt mooier
als we delen, is ook een mooie spreuk over de
Vastenaktie. De jongen vertelde enthousiast dat
papa centjes van de ijscoman had teruggekregen.
Die wilde hij in de collectebus stoppen.

niet bekend, maar namens de mensen in Sierra
Leone bedank ik alle gulle gevers.
Gerrie van Bree

■ ZIEKENDAG 2014
Ziekenviering over acceptatie
De Stuurgroep Diaconie ging na de Vastenaktie
meteen aan de slag voor de volgende activiteiten.
Als dit blad bij u binnenvalt, is de bedevaartdag
naar Meersel-Dreef al geweest (wellicht iets voor u
voor volgend jaar?), maar u kunt nog wel deelnemen aan de Ziekendag 2014 op 5 juli. Op die dag
zetten we de zieken en hun verzorgenden in het
middelpunt, maar iedereen is welkom.
Er is om 16.00 uur een liturgische viering met ziekenzalving en na de viering een sfeervol samenzijn. Dit jaar is het thema: Acceptatie.
De Ziekendag 2014 wordt gehouden in de Verrijzeniskerk aan de Vondellaan. Indien gewenst wordt
voor vervoer gezorgd. Een telefoontje of mailtje
naar het secretariaat is voldoende.

Hij kwam terug met zijn papa en de andere kinderen van het gezin en samen stopten ze het geld
in de bus. Ik bedankte hen en vertelde dat het nog
mooier is als je niet geeft van wat je overhoudt,
maar als je geeft van wat je bespaart: minder TV
kijken, minder met de auto weg, minder snoepen,
minder cadeautjes, minder zakgeld. Dat was iets
om thuis over na te denken en afspraken te maken:
daarvoor kregen ze een kwartet over de werken
van barmhartigheid.
Ik liet hun de dobbelsteen zien met goede voornemens en hoe ze die konden gebruiken: iedere dag
met de dobbelsteen gooien en die dag je best doen
om dat goede voornemen uit te voeren. Daardoor
wordt de wereld mooier. Met een dobbelsteen, een
kwartet en een vertelposter over het project trokken
ze verder.
Even later stonden twee Afrikaanse vrouwen de
foto’s te bekijken. Op mijn vraag of zij uit Sierra
Leone kwamen, vertelde de ene dame in goed Nederlands dat zij dertig jaar geleden naar Nederland
was gekomen door de liefde (zij had haar man in
haar thuisland Tanzania ontmoet). Haar zus (de
andere dame) was bij haar op bezoek. Zij dronken
een kopje koffie en ondertussen vertelde ik over de
ellende die de burgeroorlog in Sierra Leone veroorzaakt had, dat velen in vluchtelingenkampen hadden gezeten en nu werkten aan wederopbouw. De
ingeburgerde Afrikaanse dame vertelde trots dat in
Tanzania nooit een burgeroorlog had gewoed en
dat het land geen vluchtelingenproblematiek kende.
Zij namen informatiemateriaal mee en deden een
bijdrage in de bus.

Gerrie van Bree

■ VREDESWEEK 2014
Ook in 2014 organiseert een aantal vertegenwoordigers van de protestantse en de katholieke kerken
in Oosterhout diverse activiteiten in het kader van
de Vredesweek (van 21-29 september). Het exacte
programma wordt momenteel voorbereid; er komt
in elk geval een activiteit voor/door/met kinderen,
een lezing, een gezamenlijke vredesmaaltijd en
een ‘grote’ afsluitende bijeenkomst op 28 september. Kortom een uitgebreid en gevarieerd programma voor iedereen. In het volgende parochieblad (van begin september) wordt het complete
programma opgenomen. Mocht u willen meedenken over het programma of meehelpen met praktische zaken bij de voorbereiding of de activiteiten
zelf, dan bent u van harte welkom. U kunt een
e-mailbericht sturen naar
jos@verrijzeniskerkoosterhout.nl. U kunt ook bellen
met Jos Bleijlevens: 06-22418816.

Het liep geen storm bij de kraam op die zaterdag
voor Palmzondag, maar in het voorbijgaan kreeg
het winkelend publiek toch een impressie van het
project. Het gaat om bewustwording. Daaraan werken we als Stuurgroep, binnen en buiten de kerk.
In alle kerken is het Vastenaktiemateriaal gepresenteerd en is door voorgangers in de liturgie aandacht geschonken aan het project.
In de Verrijzeniskerk was een fototentoonstelling
ingericht en is een themaviering gehouden, waarin
het project centraal stond. Het eindbedrag is nog

Jos Bleijlevens
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konden niet op bezoek komen bij Opa en Oma
Oosterhout.
Wel zijn we naar Tamira en Tante Carin in het ziekenhuis geweest. In de avond voor het slapen gaan
nog even in mijn kinderbijbel gelezen en lekker
gaan slapen.

CARITAS
In het vorige blad is kort uitgelegd hoe onze caritasinstelling ontstaan is en wat het doel is. Hieronder het collecteschema voor de komende maanden.

■ COLLECTESCHEMA

Feesten die ik nog niet kende:
· Feest van Christus Koning
· Maria Lichtmis
· Sacramentsdag
· Maria ten Hemelopneming

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.

Door de uitleg van deze dagen op de site:
http://www.kinderkerkcatharina.nl/feestkalender/,
weet ik nu wat beter wat er die dagen allemaal is
gebeurd en wat er gevierd wordt.

Augustus: MIVA
MIVA ondersteunt mensen in Afrika, Azië en
Latijns-Amerika, die net als wij in de kracht van het
individu geloven. Deze steun bestaat uit concrete
middelen op het gebied van vervoer en communicatie. Denk hierbij niet alleen aan vervoersmiddelen, maar ook aan communicatiemiddelen.
Meer informatie: www.miva.nl.

Echt zin in mijn communie!!!
Groetjes,
Sanne Wouters

KINDERKERK

September: Goederenbank De Baronie
De stichting is een non-profitorganisatie met als
doel het inzamelen van levensmiddelen, kleding en
huishoudelijke goederen. Deze goederen worden
uitgedeeld aan huishoudens die onvoldoende geld
beschikbaar hebben om in hun levensonderhoud te
kunnen voorzien. Zo wordt een bijdrage geleverd
aan de bestrijding van armoede.
Meer informatie: www.voedselbankoosterhout.nl.

■ OP VAKANTIE
De vakantieperiode breekt nu aan en daarom zijn
er geen activiteiten tot september. Kijk wel af en
toe op de website www.kinderkerkcatharina.nl dan
weet je snel genoeg wanneer er weer iets georganiseerd wordt.

Jos Trommelen

EERSTE H. COMMUNIE

Redactie

■ MIJN EERSTE COMMUNIE

KORENKRING

Dit jaar liep Pasen iets anders dan anders. Zoals elke
Eerste Paasdag ben ik samen
met mijn broer Thomas eieren
gaan zoeken bij ons achter en
daarna met allemaal (papa,
mama, Thomas en ik) een gevonden eitje gegeten bij het
ontbijt.
Daarna op familiebezoek naar Opa Dongen en
daar gegeten van de bakplaat.
Nog even gespeeld en daarna naar de volgende
Opa en Oma. Bij Opa en Oma Oosterhout komen
dan ook elk jaar Tante Carin, Ome Henri en Esmee
en kunnen we lekker met zijn allen spelen.
Helaas was dat dit jaar niet zo, omdat een paar
dagen voor Pasen ons nichtje Tamira geboren is.
Tante Carin en Tamira moesten na de geboorte
nog een paar dagen in het ziekenhuis blijven, dus

doet een beroep op dirigenten, organisten en
besturen van de Oosterhoutse kerkkoren
Tijdens het coördinatorenoverleg is er gesproken
over de ‘Koorkring’. Daar zijn nog vragen bij en
deze willen wij graag beantwoorden. De Koorkring
is een onderdeel van de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging. Deze vereniging behartigt de belangen van de kerkkoren, van dirigenten en organisten. Bij deze vereniging kunnen de eretekens worden aangevraagd voor o.a. jubilea.
De Koorkring heet officieel Koorkring Oosterhout/Dongen en is dus een samenvoeging van
Dongen, Dongen-Vaart en Oosterhout met de
kerkdorpen. Veel van deze koren kwamen en komen eens per twee jaar bij elkaar voor een zangavond of een studieochtend.
5

Tegenwoordig roeien veel koren tegen de stroom
op en je moet al heel creatief zijn wil je nieuwe leden aan het koor toevoegen. Om toch te zorgen
dat ook in de toekomst kerkmuziek en koren kunnen bestaan en functioneren is het verstandig om
met elkaar in contact te blijven en elkaar te stimuleren en te helpen. De Koorkring Oosterhout (nu
even zonder Dongen) kan daarbij een helpende
partner zijn. Gesteund door de Nederlandse Sint
Gregorius Vereniging kan zij onpartijdig en in ieders belang de helpende hand bieden voor het
beleid naar de toekomst.

Hofkamp, Malikenner bij uitstek. Hij heeft jaren als
arts in Afrika gewerkt is momenteel bestuurslid van
de Stichting Dogononderwijs en editor van het tijdschrift Footprints. De expositie loopt tot en met
donderdag 31 juli. Tijdens de expositie worden er
workshops djembé (percussie) en Afrikaanse dans
gegeven. Ook wordt er een lezing “bogalan verven”
gegeven. De data hiervoor zijn nog niet beschikbaar. Deze worden te zijner tijd in de pers weergegeven.

Zingen verbroedert en verzustert; zingen brengt
veel emoties tot uitdrukking maar het belangrijkste
is: zingen is een onmisbaar element in de liturgie.
De koorkring nodigt u allen, koorleden, dirigenten,
organisten en bestuurders van harte uit om samen
van gedachten te wisselen op zaterdagmorgen
28 juni om 10.00 uur in de Verrijzeniskerk aan de
Vondellaan.

VAN PROCESSIES, BEDEVAARTEN
EN PELGRIMSTOCHTEN

Hennie van Hattum

Samen onderweg om veilig thuis te komen!
Dierbare herinneringen!
Ooit gingen we – met z’n allen, leek het wel – elk
jaar vanuit Oosterhout op bedevaart naar Dorst en
naar Den Hout, bedevaartplaatsen van oudsher.
Op een zondag in mei dwars door de bossen van
Oosterhout naar Dorst, we vereerden er Sint Marcoen en waren een jaar lang beschermd tegen
klierziekten in de hals. Kom daar nu nog maar eens
om! Opvallend veel jongeren trokken er heen, zowel jongens als meisjes. Een spannend avontuur,
zo samen onderweg. Na de verering was het café
open en begon de kermis. Tijd voor verkering,
‘Maaikusdorst’ werd “Meskesdorst”.
Later in het jaar liepen we op de zondag na 16 september over Vrachelen langs de Heilige Eik naar
Den Hout om op bezoek te gaan bij Sinte Kenellis
(Sint Cornelius), tegen krampen en vallende ziekten. En ook hier was, na de viering in een bomvolle
kerk, het café open en begon de kermis.

Namens het bestuur van Koorkring Oosterhout
Mien Ernst
Frans Bullens
Jo van Beek

THOMASPROGRAMMA
■ “MALI” IN DE MARIAKERK
Expositie van twee Afrikaanse schilders Muzzaij en
Ishmel met foto’s, o.a. van Eddy Posthuma de Boer
in de Mariakerk.
Mali in beeld
Naast schilderijen van de
genoemde
kunstenaars
toont de expositie maskers
en
gebruiksvoorwerpen
zoals
sloten
van de beroemde Dogondeuren. De expositie geeft een goed
beeld van het verleden en heden van het Afrikaanse land Mali, met zijn vele stammen. De meeste
voorwerpen zijn te koop. De opbrengst komt ten
goede aan Mali en de school in Timboektoe.

Santiago de Compostela
In Brabant waren veel fervente bedevaartgangers.
Na de Tweede Wereldoorlog is dat veranderd, van
massa naar ik. Mede dankzij het succes van de
internationale tocht naar Santiago de Compostela
beleeft de bedevaart een opleving. Minder in groepen, meer individueel, maar toch ervaart elke pelgrim tijdens die tocht gaandeweg dat je ook in 2014
vooral samen onderweg bent.
Cultureel erfgoed, de moeite van het bewaren
waard
Deze dierbare herinneringen en op bedevaart
gaan, zijn onderdelen van ons cultureel erfgoed.
Gewoonten en gebruiken van vroeger die we koesteren en in stand willen houden. In en om Oosterhout zijn er veel mensen die zich de komende jaren
extra willen inzetten voor dit cultureel erfgoed. Gewoon omdat het de moeite van het bewaren meer
dan waard is.

Stichting MaTimBa
Het Thomasprogramma van de Catharinaparochie
biedt gastvrijheid aan deze expositie, georganiseerd door de Stichting MaTimBa. MaTimBa staat
voor: Mali, Timboektoe, Bamako. Een stichting die
zich in samenwerking met de Wilde Ganzen inzet
voor onderwijs in Timboektoe in Mali.

Erfgoedstichting Den Hout, Schola Cantorum Oosterhout, Scholen voor Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs, medewerkers en vrijwilligers van de

Opening
De expositie werd geopend door Marchinus
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Catharinaparochie uit de kerkdorpen en de stad,
Cultuurcoaches van de Gemeente Oosterhout,
Heemkundekring de Heerlijkheid Oosterhout, Filmtheater Oosterhout, het Nederlands Genootschap
van Sint Jacob (Santiago de Compostela) en de
VNB slaan hun handen ineen. Ze hebben grootse
plannen.

weliswaar, maar voor de liefhebbers de mogelijkheid om stukken van de camino te lopen. Een ware
uitdaging.
Er zijn grootse plannen
In het parochieblad dat in september 2014 verschijnt, is het programma uitgebreid te lezen. De
bedevaart, de processie, de vieringen, de tentoonstelling van vlaggen en vaandels, de lesbrieven en
de activiteiten voor de scholen, de pelgrimswandeling en het pelgrimsweekend, de film The Way over
de weg naar Santiago, het concert van Schola
Cantorum vol Jacobusliederen, de Kindheidsoptocht in Oosteind en de geplande reis naar Santiago de Compostela voor mei 2015.

Wat zou het mooi zijn, opnieuw op weg te gaan
In september naar Den Hout, met kerk, kermis en
kroeg. In processie met vlaggen en vaandels,
broederschappen, koren en fanfares. Parochianen,
wandelaars, opa’s en oma’s met hun kleinkinderen,
om het opnieuw te beleven en door te vertellen.
In Dorst is Maaikusdorst de afgelopen jaren levend
gehouden, maar kan zeker meer onder de aandacht gebracht worden en groter beleefd worden.
Van Sinte Kenellis en Maaikusdorst naar Santiago
de Compostela, waar de hemel de aarde raakt.
Een pelgrimsreis (terug over Lourdes), met de bus

Wilt u nu al meer informatie, neem dan contact op
met: waltherhalters@casema.nl.
Walther Halters

PAROCHIEKERN ST. JAN DE DOPER (BASILIEK)
Kerkgebouw:

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

■ KINDERNEVENDIENSTEN

Basiliek St. Jan
Markt 17
4901 EP Oosterhout
secretariaat@basilieksintjan.nl
www.basiliekoosterhout.nl/Homepagina1.html
Markt 17
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
0162-453574
Loek van Driel, Jan Rouwhorst, Ilse Willems
Jac van Stokkom
zondag 10.00 uur
woensdag en vrijdag 8.00 uur
zie middenpagina
NL43INGB0001.0774.01
de bedoeling dat er knutselwerkjes komen hangen,
die de kinderen zelf gemaakt hebben tijdens de
kindernevendienst. We kijken of we ook kaarsjes
kunnen aansteken.

In kindernevendienst van maart waren er bijna
twintig kinderen. Met Pasen waren er zelfs ruim 30!
De kinderen mochten aan het eind van de dienst
alle aanwezigen bij de deur een paaseitje geven.
Zo legden de kinderen contact met de oudere
kerkgangers. Het was fijn zoveel kinderen met hun
ouders in de kerk te zien. We hopen op een grote
opkomst in de toekomst.
Kinderhoek in de kerk
We vroegen ons af hoe we meer kinderen naar
onze kerk kunnen krijgen. Toen ontstond het idee
om letterlijk een plek voor kinderen te maken in de
kerk.
Daarom hebben we een kinderhoek ingericht, waar
de kinderen kunnen zitten en een Bijbelboekje
kunnen lezen. Ze kunnen deze ook meenemen
naar hun plek bij hun ouders. Op die manier kunnen ze tijdens een viering zonder kindernevendienst, toch met het geloof bezig zijn, maar dan op
een bij hun leeftijd passende manier. Verder is het

Ten slotte kan de kinderhoek een plek zijn waar
ouders met hun kind heen gaan, wanneer het even
wat afleiding nodig heeft.
Kortom, weer een extra plekje voor de allerkleinsten onder ons. Meer kinderen in de kerk, betekent
vaak ook meer geluid, wat door sommige mensen
7

·

als storend kan worden ervaren. Maar laten we dat
geluid vooral als teken van leven en toekomst zien!

·
·
·

Data Kindernevendiensten
De volgende Kindernevendiensten zijn om
10.00 uur op:
· Zondag 31 augustus
· Zondag 28 september
· Zondag 26 oktober
· Zondag 30 november
· Donderdag 25 december
· Zondag 28 december
Iedereen is weer van harte welkom!

·
·
·

26 juli: Rowan van der Westen (Raamsdonksveer)
2 augustus: Celis Dekker (Almkerk)
9 augustus: Wout Kalkman (Oosterhout)
16 augustus (15.00 uur): Hennie Vaatstra
(Breda); locatie: Pels/Mutin-orgel van de
OLV Abdij te Oosterhout
23 augustus: Kees Doorhein (Dordrecht)
30 augustus: Joost de Nooijer (Rotterdam)
6 september: Ton Stevens (Oosterhout); thema:
“Wein, Weib und Gesang, deel 2”

Ton Stevens

■ PEROSI-PROJECT BASILIEK UITGESTELD TOT 28 SEPTEMBER

Fabienne Trommelen

■ MARKTCONCERTEN OP HET MAARSCHALKERWEERDORGEL

Door omstandigheden is het Perosi-project met het
mannenkoor van de Sint Jan uitgesteld naar
28 september. Projectzangers kunnen zich alsnog
aanmelden tot 12 september via de e-mail van dirigent Frans Bullens: f.bullens@hetnet.nl. In het volgende parochieblad en verschillende lokale media
zullen de komende tijd meer details verschijnen.

Na het zeer geslaagde Moederdagconcert door
Frans Bullens en Jopie Jonkers staat de zomerserie met Marktconcerten weer voor de deur.

Ilse Willems

■ ZEGENING PELGRIMS SANTIAGO
In de ochtend van 24 april kwamen Marco Kolster,
Marcel Baaij en zijn vader Piet Baaij met hun fietsen naar de Markt. Eerder deden ze het verzoek
om de zegen voor hun pelgrimstocht naar Santiago
de Compostella waarmee ze de vrijdag erna zouden starten. Pastoor Ronald van Bronswijk sprak
mooie woorden en vroeg God om een goede reis
en behouden thuiskomst. Daarna zegende hij de
mannen en hun fietsen.

Ook in 2014 wordt door de Stichting Ludens
(www.stichtingludens.nl) de in voorgaande jaren
zeer succesvolle serie Marktconcerten georganiseerd op het Maarschalkerweerdorgel (1890) van
de St. Jansbasiliek. Marktconcerten zijn gratis inloopconcerten die in de zomermaanden telkens
plaatsvinden op de zaterdagmiddagen (aanvang
14.30 uur) tijdens de markt en de openstelling van
de St. Jansbasiliek. Zij duren ongeveer drie kwartier, worden verzorgd door organisten uit de regio
en kennen een lichtvoetige programmering. U
wordt van harte uitgenodigd om op zaterdagmiddag
eens de Basiliek te bezoeken en een Marktconcert
bij te wonen.
Met een eerste stempel van Basiliek St. Jan in hun
stempelboekje is het begin gemaakt van hun pelgrimage. U kunt hen volgen op hun blog
www.pmmoosterhout.wordpress.com.

Het schema van de Marktconcerten 2014 luidt:
· 6 juli: Orgelpreuvement m.m.v. de kerkmusici
van de St. Jansbasiliek alsmede de Capella
Catharina (thema: Ch. M. Widor)
· 12 juli: Jan-Sjoerd van der Vaart (Oosterhout)
· 19 juli: Hans Okkerse (Dordrecht)

Rianne Claassen
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PAROCHIEKERN H. MARCOEN
Kerkgebouw:

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

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

■ SPECIALE VIERINGEN
In het derde weekend van juni staat Dorst in het
teken van Midzomernachtfeest. Het hele dorp is
hierbij betrokken. Op verzoek van de stichting Midzomernacht wordt de eucharistieviering in een tent
op het dorpsplein gehouden. Het aantal bezoekers
aan de viering groeit met de jaren. Pater Th. van
der Leest gaat ons voor.
Na afloop drinken we gezamenlijk een kopje koffie/thee, dat wordt aangeboden door de stichting
Midzomernacht.
Iedereen is van harte welkom tijdens deze viering
die om 10.00 uur aanvangt.

Jakobsladders in de natuur
In een droom zag aartsvader Jacob engelen naar
de aarde afdalen en weer opklimmen naar de hemel.
Een spirituele verbeelding van vrijwilligers die opklimmen terwijl besturen en professionals afdalen,
juist zoals onze paus Franciscus het bedoelt.

■ VITALITEIT IN DORST
Bijeenkomst in de pastorie
Samen met enkele vrijwilligers en met alle coördinatoren van de Marcoenkerk werd op 22 april de
vitaliteit van de Dorstse kerkplek belicht in aanwezigheid van Geerten Kok en pastor Hennie van
Hattem.
Het kerkgebouw zelf hoefde niet ter sprake te komen, dat staat er immers al en dat kan met enig
onderhoud nog jaren mee.
Met geestdrift werd de vitale levenskracht van de
gemeenschap in Dorst in het licht gezet. De parochie presenteerde zich met het elan van de ‘beste
leerling van de klas’. Het is een open gesprek geworden met respect voor elkaars verschillende
standpunten.
Wilma Broers presenteerde een lijst met 28 items,
die de Dorstse vitaliteit in kaart bracht. Bijvoorbeeld
de inzet van het gemengd koor, het jaarlijks feestconcert van de fanfare St. Joris in de kerk, de Allerzielenviering, de actie Kerkbalans, de gebedskring van de rozenkrans en de openstelling van de
Mariakapel.
De imponerende lijst eindigt met de melding dat er
tot nu toe maar liefst 160 vrijwilligers continu present zijn voor allerlei klussen en bezigheden in de
kerk. Hierbij moest ik denken aan de Jakobsladder.
U kent vast wel dat fantastische fenomeen in de
natuur, waar de hemel zich via breed uitlopende
lichtbundels met de aarde verbindt.

Henny Hoedemaker
Gedicht
Ik geloof, jij gelooft ...
Ik geloof, jij gelooft, wij geloven,
dit doen wij als het goed is als kerk,
samen zingen, bidden en luisteren,
horen van Gods grote werk.
Jij geloofde, zij geloofden,
maar dat is nu verleden tijd,
hoe men in de kerk met elkaar omging,
zij raakten hun geloof kwijt.
Laten we als kerk de liefde uitstralen,
laten we een helder baken zijn,
dat men hulp bij ons kan vinden,
een oase in de grote woestijn.
(schrijver onbekend)

Vervolg op pagina 12
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VIERINGEN IN DE KOMENDE MAANDEN
(wijzigingen voorbehouden; worden vermeld op www.catharina-parochie.nl)

14 juni

15 juni

21-22 juni
28-29 juni
5 - 6 juli

St. Jan de Doper (basiliek)
Oosterhout
Zondag 10.00 uur
19.00 uur Icoonwijding
H. van Hattum
P.Brenninkmeyer
Byzantijns koor
J. van Riel
Herenkoor
R. van Bronswijk
Gemengd koor
R. van Bronswijk
Herenkoor
R. van Bronswijk
Dameskoor

12-13 juli

R. van Bronswijk

19-20 juli

R. van Bronswijk

26-27 juli

H. Louws

H. Marcoen
Dorst
Zondag 11.00 uur
-

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

10.00 uur
Th. van der Leest
Gemengd koor
E. de Kever

-

J. van Alphen
Gemengd koor
H. van Hattum

T. Gerritsen
Herenkoor
H. van Hattum
Dameskoor
H. Wortel
Zingende Nootjes

6- 7 september

R. van Bronswijk

13-14 september

R. van Bronswijk

20-21 september

J. van Riel

H. van Hattum
Dameskoor
E. de Kever
T. Gerritsen
Herenkoor
Th. van der Leest
R. Loonen
Dameskoor
Th. van der Leest
R. Loonen
Herenkoor
Th. van der Leest
T. Gerritsen
Dameskoor
Het Helleke 19.00 uur: R. van Bronswijk, Mariakapel
T. van Velthoven
H. van Hattum
Herenkoor
J. van Alphen
J. Schoenmakers
Dameskoor
Th. van der Leest
R. van Bronswijk
Herenkoor
T. van Velthoven
R. Loonen
Dameskoor
H. van Hattum
T. Gerritsen
Herenkoor
*)
*)

27-28 september

R. van Bronswijk

Th. van der Leest

2- 3 augustus

B. van Leijsen

9-10 augustus

B. van Leijsen

15 augustus
16-17 augustus
23-24 augustus
30-31 augustus

R. van Bronswijk
R. van Bronswijk
Martinuskoor Princenhage
R. van Bronswijk

E. de Kever

Eucharistievieringen worden voorgegaan door:

J. Schoenmakers
Herenkoor

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; worden vermeld op www.catharina-parochie.nl)
H. Antonius van Padua
Oosterhout
Zondag 9.30 uur
-

Verrijzenis
Oosterhout
Zondag 9.30 uur
-

H. Maria
Oosterhout
Zondag 11.00 uur
-

H. Cornelius
Den Hout
Zaterdag 19.00 uur
E. de Kever
St. Caecilia

E. de Kever
Zangkoor Ortus

R. van Bronswijk
Dameskoor

J. Maas

-

15 juni

E. de Kever
Antoniuscantorij
H. Wortel

H. de Valk

Thomasviering
H. van Hattum
H. Louws
Thomascantorij
E. de Kever

E. de Kever
St. Caecilia
R. van Bronswijk
St. Caecilia
H. van Hattum
St. Caecilia

21-22 juni

R. van Bronswijk
St. Caecilia
B. van Leijsen
St. Caecilia
E. de Kever
St. Caecilia
E. de Kever
St. Caecilia
Th. van der Leest
St. Caecilia

12-13 juli

Gezinsviering:
H. Wortel
Flierefluiters

C. Maas
Dameskoor
5 juli 16.00 uur:
E. de Kever
6 juli 9.30 uur:
H. Louws
Dameskoor
E. de Kever

H. de Valk
H. van Hattum
Gemengd Antoniuskoor
E. de Kever
C. Maas
B. van Leijsen
Zangkoor Ortus
Dameskoor
H. Wortel
E. de Kever
E. de Kever
Samenzang
H. Wortel
E. de Kever
E. de Kever
Samenzang
H. de Valk
J. van Beek en
H. Louws
Gemengd Antoniuskoor
K. de Kok
hoek Helleke / Pieter Koolenstraat te Oosterhout
C. Maas
J. Maas
H. van Hattum
Zangkoor Ortus
H. de Valk
H. van Hattum
H. van Hattum
Samenzang
E. de Kever
C. Maas
E. de Kever
Antoniuscantorij
Thomascantorij
G. van Bree
E. de Kever
E. de Kever
Flierefluiters
Dameskoor
H. van Hattum
H. Louws
B. van Leijsen
Dameskoor
*)
Oecumenische
*)
viering:
E. de Kever

Th. van der Leest
St. Caecilia
R. van Bronswijk
St. Caecilia
E. de Kever
St. Caecilia
E. de Kever
St. Caecilia
R. van Bronswijk
St. Caecilia
21 september:
11.30 uur:
R. van Bronswijk
B. van Leijsen
H. van Hattum

14 juni

28-29 juni
5 - 6 juli

19-20 juli
26-27 juli
2- 3 augustus
9-10 augustus
15 augustus
16-17 augustus
23-24 augustus
30-31 augustus
6- 7 september
13-14 september
20-21 september

14.00 uur:
R. van Bronswijk
B. van Leijsen
H. van Hattum

C. Maas
Dameskoor

H. van Hattum
Thomascantorij

*) vervalt in verband met processie op zondag naar Corneliuskerk
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R. van Bronswijk
St. Caecilia

27-28 september
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■ VITALITEIT

Nog twee studieweekends en mijn vijfde jaar zit
erop. De jaren vliegen voorbij, maar dat vind ik een
goed teken. Met veel vreugde ga ik deze weg, de
weg die God voor mij heeft bereid.

Elders in dit blad vindt u een uitgebreid verslag van
de bijeenkomst die is gehouden over de Vitaliteit in
Dorst. Wilt u ook meedenken hoe we de parochie
vitaal kunnen houden, laat het ons weten via het
mailadres: marcoenkerkdorst@kpnmail.com

Pax Vobis
Jochem van Velthoven

■ VAN HET SEMINARIE

■ VASTENAKTIE

‘Ja, hier ben ik’; zo klonk op 18 mei in de kapel van
Bovendonk. Twee medestudenten zijn op die dag
tot diaken gewijd, een stralende dag! Ik besefte
heel goed dat ik (Deo volente) volgend jaar deze
woorden mag uitspreken, als ik naar voren geroepen word om tot diaken gewijd te worden. Ja zeggen tegen God, ja tegen de weg die God met mij
gaat.

In de periode voor Pasen heeft weer de jaarlijkse
Vastenaktie plaatsgevonden. Ongeveer 30 vrijwilligers zijn de adressen in de verschillende straten
langs gegaan om de zakjes van de Vastenaktie te
bezorgen en enkele dagen later weer op te halen.
Ook de Marcoenschool heeft dit jaar weer meegedaan en het geld van de opbrengst aan de werkgroep Vastenaktie overgedragen. In totaal is de
opbrengst zeker € 1.537,45 geworden. Hierbij is
het bedrag van de school inbegrepen. Niet bekend
is het bedrag van de bijdragen die via machtiging
rechtstreeks aan de Vastenaktie zijn overgemaakt.
Want in het ‘buitengebied’ en enkele straten zijn
wel de zakjes bezorgd, maar niet opgehaald. Deze
mensen hebben een begeleidend briefje gekregen
waarin stond op welke manieren zij hun bijdrage
toch konden leveren, omdat het aantal vrijwillige
ophalers teruggelopen is.
We danken alle goede gevers voor hun bijdragen
en de school voor de sympathieke medewerking.
Heel bijzonder danken we alle vrijwilligers die langs
de adressen zijn gegaan en soms moesten ervaren
dat zij niet erg beleefd of onwelwillend werden afgewimpeld. Het is spijtig dat te moeten vaststellen,
terwijl zij juist niet voor zichzelf komen, maar voor
mensen die het veel slechter hebben dan wij in ons
land.

Op 22 mei mocht ik mijn verjaardag vieren en ik
was blij dat zoveel vrienden en vriendinnen de weg
naar het seminarie in Hoeven wisten te vinden.
Hun komst is voor mij een bevestiging dat dit mijn
thuis is, zo mag ik dat zelf ook ervaren. Ook dank
voor de vele felicitaties uit de Catharinaparochie.
Op dezelfde dag had ik ’s ochtends mijn stageevaluatie samen met mijn werkveldbegeleider (Han
Akkermans - de pastoor van Roosendaal) en stagebegeleider van de opleiding. Ik kijk heel tevreden
terug op het afgelopen jaar, ik heb veel geleerd en
veel mensen mogen ontmoeten en begeleiden.
‘Wat leer je dan zoal?’, hoor ik u vragen. Eigenlijk
heel simpel – mezelf. Wat raakt me, hoe reageer ik
in bepaalde situaties, in ontmoetingen met parochianen, vrijwilligers en collega’s. Wat voor mij ook
steeds duidelijker wordt, is wie ik ben als priester,
hoe ik als priester in het leven kan en wil staan.
Deze stage is voor mij een bevestiging in mijn roeping.

Henk Berflo
Voorzitter Werkgroep Vastenaktie

Wat kan er in een korte periode toch veel gebeuren! Tussen dit artikel en mijn vorige artikel is de
nieuwe ‘roepingcampagne’ gelanceerd. Ik nodig u
van harte uit een kijkje te nemen op de website:
www.roeping.nu. Het is een drieluik waarin filmpjes
u meenemen naar roeping, opleiding en wijding. Ik
heb zelf mogen meewerken aan het filmpje over de
pastorale vorming binnen de priesteropleiding.
Daarnaast ben ik volop bezig met jongeren in Roosendaal, maar ook binnen het gehele bisdom. Zo
werd op tweede Pinksterdag in Roosendaal een
grote jongerenbijeenkomst gehouden voor alle jongeren uit ons bisdom! Een viering voor en door
jongeren met bisschop Liesen als voorganger. Na
de viering ontmoetten de jongeren elkaar en gingen
met elkaar en de bisschop in gesprek.
Ik hoop van harte dat de jongeren hebben aangegeven wat de kerk voor hen kan betekenen en welke wensen en ideeën zij hebben over ´samen kerk
zijn´.

■ ROZENKRANSBIDDEN
In de maand mei was er elke dinsdagavond gelegenheid om gezamenlijk de rozenkrans te bidden.
De meimaand is nu voorbij, maar in oktober wordt
de rozenkrans elke dinsdagavond om 19.00 uur
weer gebeden.

■ WERK AAN DE KERK
Als u de Marcoenkerk bezoekt ziet u in de kerk een
steiger staan. De werkploeg van de dinsdag is druk
in de weer aan de binnenkant van de kerk. Dankzij
een grote groep vrijwilligers blijft de kerk in goede
conditie.
De kerk kan niet zonder vrijwilligers, maar ook niet
zonder beroepskrachten. Samen zijn we kerk.
Corry van den Bosch
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PAROCHIEKERN H. JOHANNES DE DOPER
Kerkgebouw:

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

■ GEDOOPT

H. Johannes de Doper
Provincialeweg 84
4909 AL Oosteind
sintjanoosteind@live.nl
Provincialeweg 84
woensdag van 9.30 tot 11.30 uur
0162-453354
Louis Claassen, Anny van Dongen,
Wil Ligtvoet, Mieke Verdaasdonk
Martha Leltz
zaterdag om 19.00 uur
zie middenpagina
NL32RABO0139.5012.90
leiding houden in de St. Johannes de Doper.
Deze zal plaatsvinden op de tweede woensdag van
de maanden juni, juli en augustus. De rondleiding
zal ongeveer een half uur duren, met daarna een
kopje koffie of thee. Deelname voor minimaal vijf
personen.

Zondag 25 mei zijn gedoopt:
Danitsja Kock, dochter van
Antoine Kock en Marie
Verschuuren

Op 11 juni en 9 juli om 14.00 uur en op 13 augustus om 10.00 uur (aanmelden is ook mogelijk via de
zomerschool). U kunt zich aanmelden bij één van
de coördinatoren: Wil Ligtvoet (0162-422171), Mieke Verdaasdonk (0162-427639), Anny van Dongen
(0162-428449), Louis Claassen (0162-465037) of
via de mail: sintjanoosteind@live.nl.

Julia de Klerk, dochter van Erwin
de Klerk en Linda Koort

■ PALMPASEN
Op woensdagmiddag 9 april heeft een groepje basisschoolkinderen onder begeleiding van coördinatoren en ouders een palmpaasstok gemaakt, die ze
na afloop zelf voor het altaar in de kerk hebben
geplaatst.

Coördinatoren

■ VITALITEIT
In oktober moet een plan worden ingediend bij het
bestuur van de Catharinaparochie over de leefbaarheid van elke kerkplek, dus ook van de
H. Johannes de Doperkerk.
Inmiddels zijn er al vele gesprekken geweest met
belangstellenden voor en over het onderwerp “vitaliteit”. Heel veel nieuwe en goede plannen zijn naar
voren gebracht. Voor de coördinatoren en de werkgroep "toekomst kerk" blijven ideeën van harte
welkom.
Wij organiseren binnenkort een tweede gespreksavond met belangstellenden en evalueren daarna
beide avonden. Na aanmelding bent u van harte
welkom. De datum wordt bekend gemaakt in de
volgende Schakel. Hartelijk dank aan iedereen die
zich tot nu toe heeft ingezet voor onze parochie, op
welke manier dan ook.

Na de Palmpasenviering op 12 april mochten de
kinderen hun eigen palmpaasstok met broodhaan
mee naar huis nemen om een eenzaam persoon,
zieke, opa of oma hiermee te verrassen.

Coördinatoren

Een ouder

■ PINKSTERBIJEENKOMST

■ RONDLEIDING

Op 7 juni hielden we in onze kerk een Pinksterbijeenkomst met vuur op het kerkplein. Wij hopen
terug te kijken op een bijzondere Pinksterviering.

U bent van harte uitgenodigd voor een rondleiding
in de H. Johannes de Doperkerk in Oosteind.
In samenwerking met de Heemkunde Ulendonc
Oosteind gaan we deze zomer drie keer een rond-

Coördinatoren
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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:

■ KRONIEK VOOR WIE DE KLOK LUIDDE

St. Antoniuskerk
St. Vincentiusstraat 113a
4901 GJ Oosterhout
st-antonius@zonnet.nl
www.st-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

■ LINTJESREGEN IN ANTONIUSHUIS
‘DE VINDER’

Het H. Doopsel ontvingen
6 april Jildou de Vries
6 april Lennart de Vries
13 april Kate Geers
13 april Jolé van der Steen
13 april Miraj Sha’awi

Vrijdagmorgen 25 april 2014 vond een feestelijke
bijeenkomst plaats in Antoniushuis ‘De Vinder’.
Twee Antonianen: Elly Poppelaars en Thea van der
Zanden werden beiden Lid in de Orde van OranjeNassau.

Van ons gingen heen
7 maart Diny Biemans, 73 jaar,
weduwe van Mart van Halderen
8 maart Jos Keulemans, 84 jaar,
weduwnaar van Zus de Laat
13 maart To Sins, 86 jaar, weduwe van
Carolus Koreman
20 maart Chris van Vugt, 72 jaar,
echtgenoot van A.J.M. Graafmans
12 april
Gerrit van Wanrooij, 94 jaar,
weduwnaar van Marie Blewanus

Burgemeester S. Huisman en loco-burgemeester
J. Peters waren hiervoor die morgen speciaal naar
het Antoniushuis gekomen waar Elly (voor een ingelaste vergadering) en Thea (voor een extra koorrepetitie) naar toe waren gelokt.
Wij zijn dankbaar dat we in de afgelopen jaren zo
rijkelijk van hun inzet hebben mogen profiteren en
spreken de hoop uit dat we nog lang van hun talenten gebruik mogen maken. Hun blijdschap straalt
ook af op onze Sint-Antoniusgemeenschap.

Wiljan van der Zanden

■ BEZOEK ONTVANGEN?
De huidige tijd leert ons dat mensen soms aandacht en een luisterend oor missen, doordat naasten te druk zijn met hun eigen werk en leven.
Vanuit de Antonius- en Verrijzeniskerk is een groep
van vijftien personen ontstaan, die mensen thuis
bezoekt, omdat die aangegeven hebben – om welke reden dan ook – dat ze daar behoefte aan hebben. De frequentie kan verschillend zijn en is afhankelijk van de behoefte of tijd van beide partijen.
Zou u ook graag af en toe bezoek ontvangen,
waarin u uw verhaal kwijt kunt en eens over allerlei
zaken, die u bezighouden, van gedachten wisselen? Meld u dan via e-mail:
lisetterasing@gmail.com of bij
De Vinder, telefoon: 0162-470954.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de verdiensten van de beide gedecoreerden.
Mevrouw E.W.M. Poppelaars-den Dekker ontving
de onderscheiding uit handen van locoburgemeester J. Peters voor haar jarenlange inzet

Lisette Rasing
14

waren er in de middaguren vanaf 14.00 uur bijna
veertig mensen. De hele zaal gevuld met gezellige
mensen. De koffie en de thee vonden gretig aftrek
en het gebak was lekker. Alle ingrediënten aanwezig om gezellig bij elkaar te zijn. Ook de zoutjes, de
pinda’s, het stukje kaas en het schijfje worst vonden gretig aftrek. Voor de liefhebbers een advocaatje met slagroom of een glaasje frisdrank. Een
erg gezellig samenzijn. Maar ook daaraan komt
een einde. Om half vijf ging iedereen weer huiswaarts.

voor de jeugd van de Sint Antonius. Al 25 jaar is zij
zeer actief in de eerste communiewerkgroep, zij
onderhield de contacten in de Antoniusparochie
met het kinderkoor De Flierefluiters en begeleidde
10 jaar lang de misdienaars en misdienettes. Nog
steeds is Elly actief als lid van de werkgroep “Gezinsvieringen”, die is opgericht na de fusie van de
Oosterhoutse parochies tot de Catharinaparochie.
Verder zet zij zich al meer dan 40 jaar in voor het
dameskoor van de Sint-Jan en is hiervan de secretaris. Sinds 1976 is zij leidster van een volksdansgroep. Twaalf jaar was zij bestuurslid van de KVO
afdeling Oosterhout.
Mevrouw W.J.E. van der Zanden-Berkelmans
werd het lintje opgespeld door burgemeester
S. Huisman. Al dertig jaar zet zij zich intensief in
voor de Sint-Antoniusparochie. Van 1984 tot 2009
was zij actief als begeleider en organisator van
kerkdiensten en vieringen voor kinderen. Zij was
hoofdredacteur van het parochieblad ‘Het Antoniusklokje’ en medeoprichter van de nieuwsbrief
‘KerK op het KruispunT’. Jarenlang gaf zij leiding
aan het secretariaat van de Sint Antonius. Na de
parochiefusie is zij actief gebleven in de Catharinaparochie.
Sinds 2000 zorgt zij voor de verspreiding van de
Gerarduskalenders in Oosterhout. Van 1984 tot
1990 was zij hoofd van het documentatiecentrum
op basisschool “De Biëncorf”. Sinds 2007 is Thea
bestuurlijk actief binnen de afdeling GroenLinks
Oosterhout.

Inloophuis De Vinder is een plaats waar iedereen
zichzelf kan zijn. Waar iedereen welkom is. Waar
samenzijn en gezelligheid op de eerste plaats komen. Niets moet, alles mag. Bedacht en vormgegeven vanuit de diaconie van de Antoniuskerk.
Waar elf vrijwilligers, sommige al tien jaar, hun belangeloze inzet leveren.

Wiljan van der Zanden

■ EEN GEWELDIGE VIERING MET VEEL
MUZIEK

Inloophuis De Vinder is geopend iedere maandag,
woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. Bovendien iedere derde zondag van de maand van
14.00 tot 16.30 uur. Iedereen is van harte welkom.

Alsof de engelen zelf de dienst verzorgden op zondag 27 april in de dienst van 9.30 uur. Voorganger
Hans Wortel die met zijn welluidende stem de
dienst verrichtte werd muzikaal ondersteund door
twee jeugdkoren. Het Franse jeugdkoor Maîtrise du
conservatoire de Mâconnais-val-de-Saône en de
(Oosterhoutse) Nachtegalen zongen de sterren van
de hemel. Soms zeer ingetogen, soms zeer explosief. Na het slotlied The Battle of Jericho kregen
beide koren dan ook een geweldig en welverdiend
applaus. Er bleven na de dienst nog een groot aantal mensen luisteren naar de extra toegift die beide
koren gaven. Het Franse jeugdkoor was te gast bij
de Nachtegalen die zorgden met hun aanhang voor
de gastvrijheid in Oosterhout. Chapeau!

Ad Kouwelaar

■ GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
ANTONIUSHUIS ‘DE VINDER’
Tijdens de zomervakantie van 1 juli tot en met
30 augustus is het secretariaat van Antoniushuis
‘De Vinder’ alleen van 9.00 tot 12.00 uur geopend.
De middagopenstelling komt in de vakantieperiode
te vervallen.
Vanaf maandag 1 september is het secretariaat
weer ’s morgens en ’s middags open.

Ad Kouwelaar
Wiljan van der Zanden

■ INLOOPHUIS DE VINDER BESTAAT
10 JAAR

■ GOED OM TE WETEN

Op zaterdag 5 april bestond het Inloophuis 10 jaar.
Een reden om een klein feestje te vieren met de
vrijwilligers en de bezoekers. Op genoemde datum

Besloten kruiswegviering
Met Witte Donderdag, 17 april, bezochten een tiental bewoners van zorgcentrum Oosterheem en hun
15

Gezinsvieringen
Elke eerste zondag van de maand is er een gezinsviering in de Sint-Antoniuskerk met medewerking van kinderkoor ‘De Flierefluiters’. Steeds meer
mensen bezoeken deze maandelijkse viering met
elke keer een aangepast thema voor klein en groot.
Ook u bent van harte welkom.

begeleiders de Sint-Antoniuskerk. Samen met hun
vertrouwde pastoraal werker baden en bekeken zij
er de kruisweg.
Kruisweg
Op 18 april, Goede Vrijdag, kwamen ‘s morgens
verschillende groepen van basisschool ‘De Touwbaan’ naar onze kerk met als doel het bekijken van
de kruiswegstaties en te luisteren naar het verhaal
van de laatste uren van Jezus.

Wiljan van der Zanden

PAROCHIEKERN VERRIJZENIS
Kerkgebouw:

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

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

■ OVERLEDEN
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 van onze kerk hangt, herdenken wij
met een kaarsje of een stil gebed, zodat
wij hen niet vergeten.
In deze periode noemen wij:
De heer Philip Bezem echtgenoot van Riet BezemBlommerde. Overleden op 1 april 2014 in de leeftijd
van 80 jaar. We hebben op 7 april tijdens een
plechtige eucharistieviering in de Verrijzeniskerk
afscheid van hem genomen.
Jo van Beek

Bronvermelding foto: JeeBee

■ DE VLAG GING UIT BIJ BEZOEK
BISSCHOP LIESEN

Er was alle tijd voor een informeel gesprek. En als
geboren en getogen Oosterhouter waren er diverse
mensen in de Verrijzeniskerk die de bisschop en
zijn familie van ‘vroeger’ nog kenden. Kortom een
aangenaam weerzien.

Op 16 maart ging bisschop Liesen voor in de heilige eucharistieviering in de Verrijzeniskerk. De bisschop had aangegeven graag te willen voorgaan in
de diverse kerken in het bisdom. Eerder was hij in
Oosterhout al voorgegaan in een aantal andere
kerken.

Jos Bleijlevens

■ VITALITEIT EN VRIJWILLIGERS

Hoewel het geen diocesane viering was, was er
alle reden om de vlag te hijsen. Na een fijne viering, feestelijk opgeluisterd door het dameskoor
met Lia Beckers aan het orgel en Willie Peeters als
dirigent, nam de bisschop uitgebreid de tijd om
samen met de bezoekers van de viering koffie te
drinken.

In onze Verrijzeniskerk zijn veel vrijwilligers actief,
op zeer uiteenlopende terreinen. Vrijwilligers maken de Verrijzeniskerk zichtbaar, vindbaar en herkenbaar. Ze werken pro Deo, letterlijk vertaald is
dat ‘voor God’, zonder er geld voor te krijgen. Zo
helpen ze mee en zetten ze zich in: af en toe een
16

uurtje of elke week een dagdeel. Ze bezoeken zieken, zorgen voor de bloemen, brengen en halen
ouderen op zondagmorgen om deel te kunnen nemen aan de zondagviering, dragen zorg voor het
gebouw, zorgen voor het geld, maken schoon, verzorgen de bloemen, zingen in het koor of zetten
zich in voor de actie Kerkbalans, de Vastenaktie of
diaconie. Ze gaan voor in gebedsvieringen, ze zijn
koster, lector of besturen. Wat en hoeveel ze ook
doen, ze zijn van grote waarde en ze zijn onbetaalbaar! De vrijwilligers zetten zich met overtuiging in.
Ieder op zijn eigen persoonlijke manier, maar met
warmte en een open uitstraling naar anderen en ze
geloven in wat ze doen. Daarbij gebruikmakend
van de jarenlange ervaring van de oudere vrijwilligers. Door hun kennis en levenservaring kunnen
zij iets doorgeven aan volgende generaties. Wat
een zegen dat vele mensen hun verantwoordelijkheid nemen, want er is steeds een hoop werk om
een gemeenschap te laten uitgroeien tot een
warmhartig milieu. Grote waardering om hun inzet
is hier grondig op zijn plaats. Eén van de regelmatige terugkerende activiteiten van onze vrijwilliger
Jeanne Boumeester is de inloopherberg. Hieronder
leest u een impressie. U bent allen van harte welkom!

toeslagen, huurverhoging, verdriet delen, verhalen
over de kinderen, tuinieren en bloemen, onze toekomst na het sluiten van bejaardenhuizen, en andere. Een enkele keer willen mensen ook iets met
hun handen doen, de krant lezen of een tijdschrift
inkijken. We houden de feestdagen bij: soms een
drankje en een hapje, soms een etentje. Kortom:
elkaar op de been houden! Als je gehoor krijgt en je
begrepen voelt kun je weer verder trekken.
Iedere dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur en
iedere donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur is
iedereen die behoefte heeft aan een babbeltje van
harte welkom in een zaaltje van de kerk, Vondellaan 43, Oosterhout. Als u er meer van wilt weten,
kan er eerst door iemand van de vrijwilligers meer
uitleg worden gegeven. Als u wilt bij u thuis. De
eerste stap om te komen, is dan ook minder moeilijk.
Voor meer informatie: Jeanne Boumeester
0162-458636 of secretariaat: 0162-453502.
Dominica Sanders

■ NADENKEN OVER VITALITEIT
VERRIJZENISKERK

Het regent … goed voor de tuin …, maar binnen is
het somber en donker. Je hebt net een taai weekeinde achter de rug. Niemand gesproken of gezien
… Daar zit je dan met je zorgen en zorgjes over de
kinderen, het zieke kleinkind, zaken die je niet goed
begrijpt, zorgen of de kinderen hun baan kunnen
houden of nog aan het werk komen …

In het eerste nummer van het nieuwe parochieblad
hebben we aangegeven dat vanuit de Verrijzeniskerk bijeenkomsten met diverse doelgroepen worden georganiseerd. Inmiddels zijn de data geprikt.
Voor 28 juni is een aantal volwassenen uitgenodigd
om mee te denken. Op 4 juli spreken we met een
groep jongeren (circa 14 – 18 jaar).
Mocht u/je aan één van deze bijeenkomsten willen
deelnemen, of op een andere wijze een bijdrage
willen leveren aan het meedenken over vitaliteit,
laat het ons dan weten. Na deze twee bijeenkomsten wordt eind augustus/begin september een
bijeenkomst voor en in de Verrijzeniskerk georganiseerd om de gedachten, ideeën en wensen met
alle betrokkenen te delen. Een datum en officiële
uitnodiging volgen nog. De komende maanden
wordt intensief met elkaar gesproken over hoe wij
met onze Verrijzeniskerk vitaliteit zien en hoe wij
die kunnen behouden/vergroten in de nabije en
verre toekomst.
Voor vragen of suggesties kunt u Jos Bleijlevens of
één van de andere coördinatoren aanspreken of
mailen naar jos@verrijzeniskerkoosterhout.nl. U
kunt ook bellen met Jos Bleijlevens: 06-22418816.

Gelukkig voor een aantal mensen is er dan “De
Inloop”, een “pleister- of rustplaats” waar een aantal mensen elkaar vrijblijvend soms tweemaal per
week ontmoeten.

Jos Bleijlevens

Gewoon samenkomen met koffie of thee, kunnen
vertellen over alles wat je bezighoudt. Soms indringend, soms alleen maar lol.

■ WOENSDAGOCHTENDVIERING
In de Verrijzeniskerk is er een ‘doordeweekse’ viering op de woensdag om 9.30 uur. We komen bij
elkaar in een van de ruimtes die de Verrijzeniskerk
rijk is.

Gespreksonderwerpen? Te veel om op te noemen.
Recepten uitwisselen, pensioenen, uitkeringen,
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Na de viering is er koffie. De groep staat open voor
iedereen! Ook voor u en voor u en voor u. Kom met
ons vieren! En als u alleen koffie met ons wil komen drinken, is dat ook goed! U bent altijd welkom. Graag zelfs. Aarzel niet en kom!
De woensdagochtendviering kent ook een zogenaamde ‘bidtank’. Soms zijn de problemen zo groot
dat je verlangt naar een arm om je schouder of dat
er iemand is die aan je denkt en voor je bidt. Of
misschien heeft u iets te vieren, bent u juist dankbaar of gelukkig. Wij willen er voor u zijn en doen.
Als uw verzoek ons nog op dinsdag bereikt, dan
bidden wij voor u tijdens onze dienst van 9.30 tot
10.00 uur. Een briefje of telefoontje naar het secretariaat van de parochie ten name van Bep Hulst is
genoeg. Het mag anoniem, maar als u uw adres
erbij vermeldt, hoort u van ons.

De viering is op de wijze zoals Christus bijeenkwam met zijn leerlingen rond een tafel met aan
het hoofd van de tafel de voorganger. Eén keer in
de maand is Harry de Valk onze voorganger. Dan
is er dus een Eucharistieviering. Dat is fijn en daar
genieten we van, vooral omdat het een bijzondere
Eucharistieviering is, waarbij we in plaats van naar
een preek te luisteren samen in gesprek gaan over
de lezing uit het evangelie van de dag. De andere
keren gaat er een vrijwilliger voor. Dan is het een
gebeds- en communieviering. Ook dan is er plaats
voor gebed, meditatie, gezang en gesprek. We
willen elkaar ontmoeten. Dat is een droom van ons:
meeleven met elkaar in lief en leed en vragen aan
God of Hij, Zij met ons aanschuift aan tafel.
De viering beoogt laagdrempelig te zijn, zodat iedereen zich thuis kan voelen, ook als je misschien
niet zo ‘kerks’ bent. Ook andersgelovigen mogen
bij ons over de drempel komen.

Bep Hulst, coördinator Woensdagmorgenviering

PAROCHIEKERN H. MARIA
Kerkgebouw:
E-mail:
Website:
Parochiecentrum:
Secretariaat:
Telefoon:
Coördinatoren:
Ledenadministratie:
Dag en tijden van vieringen:
Rooster:
Bankrekeningnummer:

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
NL48 RABO 0139901515

■ VITALITEIT MARIAKERK
Wat het gebouw betreft stelt de werkgroep vast dat
de Mariakerk naast de basiliek vanwege zijn multifunctionele inrichting uitstekend geschikt is als alternatieve kerkplek. De beslissing hieromtrent ligt
echter bij het bestuur van de Catharinaparochie.
De variatie in zondags- en afscheidsvieringen voldoet aan een behoefte die er leeft in de Oosterhoutse gemeenschap. De discussie over vitalisering is zeker nog niet ten einde en gaat door tot in
de herfst van dit jaar.

Aan alle kerkplekken is gevraagd te bestuderen
hoe de vitaliteit van de kerkplek kan worden vergroot. De Mariakerk is negen jaar geleden ontstaan
uit een fusie van drie afzonderlijke parochies. Het
voordeel hiervan is geweest dat de kerk van binnen
geheel is verbouwd, gemoderniseerd en multifunctioneel is ingericht. Achteraf stellen we als nadeel
vast de verbrokkeling van de geloofsgemeenschap.
Er is een werkgroep opgericht om de mogelijkheden van vitalisering te onderzoeken. Deze werkgroep onder leiding van pastor Hennie van Hattum
is inmiddels drie keer bij elkaar geweest. We zijn
erg tevreden over wat er in de Mariakerk sinds het
samengaan tot stand is gebracht. Met de permanente tentoonstellingen en het Thomasprogramma
trekt de kerk veel bezoekers die we anders niet
zouden ontmoeten. Vernieuwend zijn de geloofsverdiepende activiteiten die de betrokkenheid bij de
kerk vergroten. De geloofsgemeenschap die kerkt
bestaat voor een belangrijk deel uit mensen op
leeftijd. Daarom is besloten om jongeren tot 45 jaar
uit ons adressenbestand persoonlijk te benaderen
om hun te vragen wat hun visie is op het geloof.

Frans van der Wijst

■ KOSTER GEVRAAGD
Voor de vieringen die worden gehouden, zet de
koster van tevoren alles klaar en opent de kerk. Na
de viering ruimt hij/zij alles op en sluit af. Tijdens de
viering doet hij/zij met nog iemand de collecte.
Graag zouden wij er nog een koster bij willen hebben om meer te kunnen afwisselen.
Parochiecentrum Maria, Wilhelminalaan 63,
0162-453113.
Leo Ernst
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PAROCHIEKERN H. CORNELIUS
Kerkgebouw:
E-mail:
Parochiecentrum:
Secretariaat:
Telefoon:
Coördinatoren:

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

■ GEDOOPT

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 9.00 uur
zie middenpagina
NL34INGB0004.3544.17
naar wat nu Civitavecchia heet, de huidige haven
van Rome. Hier overleed hij in juni 253, volgens
sommigen door onthoofding (vandaar het zwaard
waar hij soms mee wordt afgebeeld). Officieel stierf
hij door de ontberingen van zijn verbanning, vandaar de titel ‘martelaar’. Cornelius’ lichaam werd
naar Rome gebracht en in de catacomben van Calixtus bijgezet.

31 augustus om 12.30 uur wordt
Vajen Pouladis gedoopt door
Ed de Kever.

■ DE HEILIGE CORNELIUS, BISSCHOP EN
MARTELAAR

Vanaf de vijftiende
eeuw wordt Cornelius voorgesteld als
paus met tiara en
driedubbele kruisstaf. Zijn bijzonder
attribuut is een
hoorn (cornu), een
associatie met zijn
naam Cornelius. Hij
wordt dan ook vereerd als beschermheilige van het
hoornvee.
Steun
van hem wordt gevraagd tegen kinderstuipen, epilepsie (de Corneliusziekte), kramp, zenuw- en oorkwalen.

Feestdag 16 september
Cornelius stamde uit een oud adellijk Romeins geslacht, dat der Cornelii. Hij werd in Rome geboren
in het begin van de derde eeuw. Na de gewelddadige dood van paus Fabianus op 10 januari 250,
als gevolg van de christenvervolgingen door keizer
Decius, bleef de pauselijke troon 15 maanden lang
onbezet (een zogenaamde sedisvacatie). Toen het
wat rustiger werd, koos de Romeinse geestelijkheid
in 251 Cornelius tot bisschop van Rome en dus ook
tot paus. Cornelius nam een gematigde houding
tegenover zogenaamde afvallige christenen aan:
de mensen die onder druk van de vervolgingen
waren bezweken, maar daar spijt van hadden en
weer terug wilden keren. Cornelius wilde dat toestaan als ze boete gedaan hadden.
Die houding bracht hem in conflict met een zekere
Novatianus, voor wie het ondenkbaar was dat de
afgedwaalden weer in de kerk konden worden opgenomen. Dit strenge standpunt was nog tot daar
aan toe, maar Novatianus ging steeds verder: op
een gegeven moment verklaarde hij dat de Kerk
niet eens de macht had om voor dergelijke zonden
of zelfs voor zonden als overspel absolutie te verlenen. Toen hij zichzelf ook nog als tegenpaus opstelde, werd hij van ketterij beschuldigd en geëxcommuniceerd.

In Brabant wordt de heilige Cornelius ook Sint Knillis genoemd. Hij werd in de Middeleeuwen een
echte volksheilige en de devotie voor hem raakte
juist hier sterk verspreid. Cornelius behoorde tot de
zogenaamde “noodhelpers” bij ziekten en moeilijkheden. In het hertogdom Brabant waren er vier
veeheiligen: Sint-Antonius (varkens), Sint-Quirinus
(paarden) Sint-Hubertus (hondsdolheid) en SintCornelius dus voor het gehoornde vee.
Bron: http://www.bhic.nl/site/popup.php?id=11262

De rust voor de christenen was van korte duur,
want in 252 begon keizer Gallus een nieuwe christenvervolging. Paus Cornelius werd verbannen

Marja van Gils
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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 – zomereditie –
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 redactie 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

Lay-out en druk:
Oplage:

Total Print
3.000

Uitgaven Parochieblad 2014

Teamassistente
Rianne Claassen
Redactie
Elly Beljaars
Corry van den Bosch
Ronald van Bronswijk
Jos Trommelen

Herfstnummer:
Kerstnummer:

Bisdom Breda
Mgr. Dr. J.W.M. Liesen
Secretariaat
Veemarktstraat 48
4811 ZH Breda
Telefoon
076-5223444
Openingstijden: maandag tot en met donderdag
van 8.30 tot 12.30 uur
E-mail
secretariaat@bisdombreda.nl
Website
www.bisdombreda.nl
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Kopij vóór:

Verschijnt:

8 augustus
17 oktober

5 september
14 november

