CATHARINAPAROCHIE

Jaargang 2 – voorjaarseditie –

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

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

den van Zijn Opstanding.
Een drietal vrouwen, die Hem op de 1e dag van de
week wilden balsemen, vonden het graf leeg en de
grafsteen
afgewenteld. Een engel sprak hen aan
en zei: “Wat zoekt
u de Levende bij
de doden, Hij is
hier niet, want Hij
is opgestaan!”
Ook velen van Zijn volgelingen zagen en spraken
Hem daarna en getuigden van Zijn Opstanding.
Met Pasen – oorspronkelijk een Joods feest – gedenken we dus de opstanding uit de dood van
Jezus. De Vader wekte Hem op als teken van volkomen vergeving van schuld.
Wie gelooft in deze gekruisigde en opgestane
Jezus mag delen in die vergeving en zal ook zelf
het eeuwige leven ontvangen. Voor iedereen, zelfs
een moordenaar aan het kruis, is er de mogelijkheid van een nieuwe start. Pasen is dus inderdaad
teken van nieuw leven, zelfs een eeuwig leven,
zonder zonde en dood.
Dat nieuwe leven is ook voor ons, wie je ook bent,
wat je ook doet, weggelegd, als wij Hem erkennen
in ons eigen leven en herkennen in onze naaste.

VOORWOORD PASTOR
■ HET PAASVERHAAL
Wanneer we aan willekeurige mensen op straat
vragen naar de betekenis van Pasen, komen er al
gauw antwoorden als: paashaas, eieren, kuikentjes, lente enz. Maar wat is nu de echte betekenis
van Pasen? Heeft Pasen te maken met nieuw leven en lente of is het meer? Het oorspronkelijke
verhaal van Goede Vrijdag en Pasen gaat over het
lijden en sterven van Jezus Christus. In alle vier
evangeliën krijgen deze gebeurtenissen ruime
aandacht, omdat dit het doel van Jezus’ komst op
aarde bevat.
Jezus had drie jaar lang rondgetrokken in het
Joodse land en vele wonderen verricht. Ook had
Hij gesproken over het Koninkrijk van God en de
mensen onderwezen in Gods bedoeling met ons
mensen. De religieuze leiders in die tijd (Farizeeën
en Sadduceeën) begonnen Jezus steeds meer te
haten. Jezus ondermijnde hun gezag, ontmaskerde
hun schijnheiligheid en deed (in hun ogen) Godslasterlijke uitspraken. Jezus wekte hun woede op
omdat Hij hun ware bedoelingen doorzag en benoemde. Uiteindelijk werd Jezus gearresteerd en
veroordeeld tot de dood.
Jezus werd aan een kruis gehangen, na gegeseld,
geslagen en bespot te zijn. Dit was de ergste straf,
die je in die tijd maar kon bedenken en voor de
Joden gold het ook als een vloek. Zo droeg Jezus
de straf voor een ander, als teken van Zijn grote
roeping: onze zonden op zich nemen, zodat wij
vrijspraak kunnen ontvangen van de Vader.
Zelfs aan het kruis op Golgotha bad Jezus voor
anderen en schonk Hij vergeving aan een van de
twee misdadigers. Jezus liet zo zien dat hij niet
alleen maar mooie woorden sprak (bijvoorbeeld je
vijanden liefhebben), maar ze ook nakwam.
De dag van de veroordelingen en het sterven van
Jezus gedenken wij als Goede Vrijdag. ”Goed”,
omdat Jezus door het kruis het kwaad versloeg en
de mogelijkheid creëerde voor mensen om vergeving te ontvangen. Jezus werd neergelegd in het
graf en verbleef daar tot de derde dag.
Toen voltrok zich het wonder: Jezus stond op uit de
dood en overwon het graf. Velen van Zijn volgelingen hebben Hem gezien en gesproken en getuig-

Namens het pastorale team,
Pastoor R. van Bronswijk

VAN DE REDACTIE
Voor u ligt de eerste uitgave van het tweede jaar.
We hebben vier goedgevulde edities achter de rug
in ons startjaar. Dank voor al uw bijdrages. We
proberen de kosten van ons blad zo laag mogelijk
te houden, onder meer door advertenties. Als u nog
iemand kent, die in het blad zou willen adverteren,
horen wij dat graag van u. Ook als u het blad digitaal wilt ontvangen, helpt ons dat. Een e-mail naar
redactie@catharina-parochie.nl is voldoende.
Jos Trommelen

NIEUWS VAN HET BESTUUR
Als u dit artikel leest, is het parochieplan voor de
Catharinaparochie 2015-2018 definitief.
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Het is een plan geworden dat verschillende versies
heeft gekend, emoties teweeg heeft gebracht, gesprekken in kleiner en groter verband met en zonder vertegenwoordigers van het bisdom en ook met
de bisschop zelf. In de eerste week van februari
heeft de priesterraad een positief advies uitgebracht en op 9 februari heeft de bisschop het bestuur in een persoonlijk onderhoud zijn reactie toegelicht. Hij spreekt waardering uit voor het plan en
vraagt door te gaan op de ingeslagen weg.
Twee aandachtspunten krijgt het bestuur mee:
1) zoek de samenwerking met het Franciscuscentrum van het bisdom, Chemin Neuf waar het
gaat om catechese en de ontwikkeling van het
Catharina College en
2) zorg voor de balans tussen basispastoraat en
parochieopbouw in deze tijd.
Als de definitieve goedkeuring van de bisschop er
is, zal het bestuur samen met de parochianen invulling geven aan de uitwerking van het plan. Twee
commissies zijn inmiddels bezig, de financiële
commissie en de gebouwencommissie. Meer informatie over deze commissies vindt u in de volgende artikelen.
Daar waar vriendschap is en liefde daar is God
zegt de tekstdichter van Ubi Caritas. Laten we in
goede samenwerking en vol vertrouwen werken
aan het behoud van ons geloof.

€115 per jaar. Ieder ander bedrag is natuurlijk welkom.
Namens het parochiebestuur, Jos Trommelen

■ INSTELLING GEBOUWENCOMMISSIE
De uitvoering van het parochieplan heeft ingrijpende gevolgen voor de gebouwen van de Catharinaparochie. Gezocht zal moeten worden naar een
nieuwe eigenaar en een nieuwe bestemming. Het
behoud van de kerkgebouwen is daarbij het uitgangspunt. Maar er zijn ook gebouwen die moeten
worden aangepast om in nieuwe pastorale vragen
te kunnen voorzien en uiteindelijk zullen kerken
moeten worden onttrokken aan de eredienst.
Om het parochiebestuur daarin te adviseren is er
een Gebouwencommissie ingesteld. Uitgangspunt
voor de commissie is het goedgekeurde parochieplan. De werkwijze van de commissie is afgeleid
van de richtlijnen die het bisdom heeft opgesteld
voor het herbestemmen en afstoten van gebouwen.
Dit betekent dat er per parochiekern, met vertegenwoordigers van die kern, een subcommissie zal
worden gevormd. Gezamenlijk zullen de mogelijkheden worden onderzocht en een advies aan het
parochiebestuur worden voorbereid. Ten aanzien
van de keuze van hergebruik zal de parochiekern
een belangrijke inbreng hebben.
Om te komen tot een goede advisering, noodzakelijk voor een herbestemming of aanpassing van de
gebouwen, zal op de eerste plaats een belangrijk
onderdeel van de werkzaamheden zijn het inventariseren en actualiseren van alle belangrijke gegevens over de gebouwen. Dit zal per parochiekern
en mét hulp van de vertegenwoordigers van de
kern gebeuren. Zij kennen immers hun gebouwen
het best.
De Gebouwencommissie bestaat uit Jan Bastianen
namens het parochiebestuur en het bisdom, Kees
de Kok, coördinator van de Verrijzeniskerk met
brede contacten binnen de parochiekernen en Rien
van Noort, adviseur maatschappelijk vastgoed voor
de externe contacten. Ondersteuning biedt Elly
Beljaars. Begin 2015 is de commissie gestart met
haar werkzaamheden. Mochten er al dringende
vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met Elly
Beljaars op: ellybeljaars@gmail.com.

Mariet van Goch, vicevoorzitter

■ INSTELLING FINANCIËLE COMMISSIE
Na de presentatie van het parochieplan in november, heeft het parochiebestuur een Financiële
Commissie ingesteld. Het gaat financieel niet goed
met onze parochie. We geven al jaren meer uit dan
we ontvangen. Om daar verandering in te brengen
en op termijn een sluitende begroting te realiseren,
brengt de commissie adviezen uit aan het parochiebestuur. Deze adviezen gaan over de manier
van begroten per parochiekern en ook over kostenbesparingen en het verhogen van opbrengsten.
De commissie staat onder leiding van Ton van
Oijen. Daarnaast nemen Elly Beljaars, Jos
Bleijlevens, en Jos Trommelen (namens het parochiebestuur) deel. Wim de Jong heeft de commissie bij de opstart ondersteund met zijn kennis en
ervaring. Er vindt regelmatig overleg plaats met de
financiële coördinatoren van de parochiekernen.
Samen zetten we nu de eerste stappen naar een
financieel gezonde parochie. Dit betekent ook dat
het parochiebestuur pijnlijke besluiten zal nemen,
omdat de meeste uitgaven zitten in personeelskosten en gebouwen.
Wij zullen u regelmatig informeren over de voortgang. U kunt uiteraard ook helpen, door – waar dat
kan – uw parochiebijdrage te verhogen of in plaats
van gespreid over meerdere keren in één keer het
bedrag te betalen. Dat laatste scheelt ons veel
bankkosten. De Actie Kerkbalans is net van start.
Het minimum adviesbedrag van het bisdom is

Namens de Gebouwencommissie, Rien van Noort

ACTIE KERKBALANS
Wat is kerk en geloof u waard?
Zoals u vast heeft gemerkt is de Actie Kerkbalans
weer van start gegaan. Veel vrijwilligers hebben
door weer en wind de folders en brieven bij u thuis
bezorgd. Geweldig, zo’n inzet! Heel veel dank
daarvoor. Nu hopen wij dat ook u door uw bijdrage
het vieren met elkaar mogelijk wilt blijven maken,
zodat de toekomst in het vizier blijft.
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Gebed en lezen in de Bijbel
In Bovendonk, Hoeven, geeft de bisschop maandelijks catechese rond een Bijbeltekst en op ons verzoek nu ook – eenmalig – in Oosterhout. Bisschop
Liesen studeerde Bijbelwetenschappen in Rome en
Jeruzalem. Hij gaat met een grote gelovige betrokkenheid en kennis van zaken in op Bijbelse teksten, diept ze uit, verbindt ze met elkaar, legt ze uit
en brengt ze zo tot spreken.
Voorafgaande aan Bijbelcatechese komen we, in
het kader van het jaar van gebed, om 19.00 uur bij
elkaar voor het avondgebed waarin de bisschop zal
voorgaan.

Daarom willen wij u graag opmerkzaam maken op
het doen van een periodieke gift. Deze kunt u, zonder tussenkomst van een notaris en zonder andere
voorwaarden, volledig aftrekken van de belasting.
Het enige wat u moet doen is een formulier invullen
(in tweevoud) als bewijs voor de belastingdienst,
een formulier dat u vervolgens laat ondertekenen
door het parochiebestuur. Het
formulier kunt u vinden op de site
van de Catharinaparochie. Hierna maakt u zoals altijd uw bijdrage over. En… als u uw bijdrage
enigszins verhoogt, heeft de kerk
het voordeel van uw belastingteruggave en blijven voor u de kosten gelijk! Een overweging
waard!? Op de website vindt u
nadere uitleg hierover.

Informatie
De avond vindt plaats in de Verrijzeniskerk,
Vondellaan 43, Oosterhout op 30 april.
Om 19.00 uur bidden we het avondgebed. De lezing start om 19.15 uur en er is een pauze – met
koffie – en gelegenheid tot het stellen van vragen.
Om 21.30 uur sluiten we af. Opgave voor deze
avond is niet nodig. Eenieder is van harte welkom.

Legaat/erfenis
Mocht u nadenken over een testament en zoekt u een goed doel? Misschien wilt u
eens overwegen de kerk op te nemen in uw testament? U laat dan niet alleen voor uw naasten,
maar ook voor de samenleving iets moois na!

Hennie van Hattum

■ BEDEVAART NAAR BANNEUX

Namens het parochiebestuur, José van den Bogaart

Elk jaar gaan er vanuit het bisdom Breda twee bedevaarten naar Banneux. Dit gebeurt al 60 jaar.
Deze vijfdaagse bedevaart gaat per bus en er gaat
voldoende hulp mee.

NIEUWS VAN BISDOM
■ BIDDEN

Banneux
Banneux wordt ook wel “Klein Lourdes” genoemd
en is gelegen in de Belgische Ardennen. Het is de
grootste bedevaartplaats van België. Jaarlijks komen er bijna 500.000 pelgrims, waarvan zo’n
40.000 Nederlanders. Het seizoen loopt van half
april tot eind oktober. De route naar Banneux, ca.
25 km ten zuidoosten van Luik, is uitzonderlijk mooi
met bossen, weiden en schitterende vergezichten.

In het kader van het Jaar van het Gebed (20142015) maakte het bisdom van Breda zeven korte
films, waarin belangrijke gebeden en gebedsvormen worden voorgesteld.
Verschillende pastorale beroepskrachten en pelgrims aan de bedevaart naar Polen werkten mee
aan de films door hun getuigenis van het gebed in
de kerken, kapellen, in de bus en de open lucht. De
films zijn te zien op de website van het bisdom en
op YouTube. De zeven films over gebed zijn:
·
Onze Vader
·
Weesgegroet
·
Rozenkrans
·
Getijdengebed
·
Kruisweg
·
Bidden met de Schrift
·
Aanbidding

Verschijningen
In 1933 is Maria achtmaal verschenen aan Mariëtte
Beco. Maria maakte zich in Banneux bekend als de
Maagd der Armen, de Moeder van God, Moeder
van de Verlosser.
Heiligdomspark
Banneux is uitgegroeid tot een heiligdomspark
waar de verschijningskapel en de bron centraal
staan. Hiertussen is een 100 meter lange bedevaartsweg. Er zijn vele gedenktekens, kapellen en
een grote kerk met enkele duizenden zitplaatsen.
Deze kerk is zeer rolstoelvriendelijk.

Voor meer informatie zie de website van het bisdom: www.bisdombreda.nl

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

Programma
Er is in Banneux veel aandacht voor de sacramenten. Er worden in vele talen heilige Missen gevierd.
Verder zijn er diverse plechtigheden waaraan pelgrims kunnen deelnemen zoals het lof met ziekenzegening en de bidweg naar de bron.

'Bidden heeft alles te maken
met het hart, met zijn wie je
werkelijk bent in de tegenwoordigheid van God die je
geschapen heeft' (bisschop
Liesen)

Omgeving
In het winkelstraatje van Banneux staan enkele
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restaurants en winkeltjes. In deze winkeltjes worden religieuze artikelen verkocht.

Mocht u Ed een kaartje willen sturen kan dat: Revalidatiecentrum Rijndam, t.a.v. de heer E. de
Kever (1e etage), Westersingel 300, 3015 LJ
Rotterdam.

Motivatie pelgrims
Het doet velen goed om eens op bedevaart te
gaan. Op reis te gaan naar een specifieke plek
waar Maria blijde boodschappen gaf. Samen met
anderen het geloof beleven en even uit de dagelijkse sleur te zijn. Voor ieder kan daar de drempel
minder hoog zijn om te voldoen aan het verzoek
van Maria veel te bidden en de intenties aan Haar
voor te leggen. Banneux is het genadeoord bij uitstek waar pelgrims bemoedigd worden.

Namens bestuur en team, Pastoor Van Bronswijk
Ed bedankt langs deze weg iedereen, die hem een
kaartje heeft gestuurd. De vele lieve woorden geven hem heel veel steun en hij werkt iedere dag
hard aan zijn herstel.
Bezoek is wel mogelijk, maar Ed heeft aangegeven
dat dit voorlopig te vermoeiend is voor hem.

Het bestuur van Caritas Banneux Bisdom Breda
nodigt u van harte uit om deel te nemen aan het
tridüum. En in mei en oktober een dagbedevaart
naar Banneux.

Rianne Claassen, Secretariaat Catharinaparochie

■ DIAKEN TITUS FRANKEMÖLLE BENOEMD
De bisschop van Breda, mgr. dr. J.W.M. Liesen,
heeft Titus Frankemölle benoemd als diaken in de
onze parochie voor diaconale assistentie van pastoor Ronald van Bronswijk.

Tridüum
29 mei t/m 2 juni en 2 t/m 6 oktober 2015.
Volledig verzorgd inclusief reisverzekering € 295.

Drs. Titus G.W.
Frankemölle is anderhalf jaar geleden
diaken gewijd na
een zesjarige theologische studie en
vorming aan het
seminarie
Bovendonk in Hoeven.
Titus Frankemölle is
52 jaar, gehuwd en vader van twee zonen van
19 en 16 jaar. Hij woont met zijn gezin in Rijen.
Behalve permanent diaken is hij ook rector van het
Cambreur College in Dongen en het Hanze College
in Oosterhout. Als diaken zult u hem ontmoeten bij
huwelijken, dopen en uitvaarten. Waar mogelijk zal
hij tijdens hoogfeesten met de pastoor mee voorgaan in de Eucharistievieringen.

Dagbedevaart:
31 mei en 4 oktober 2015 bij voldoende deelname
inclusief verzekering en versnapering € 40,00.
U kunt zich opgeven of inlichtingen vragen bij:
Ria Brouwers
tel. 0162 422 484
Ton Hogewoning
tel. 0162 427 859
Jan Brouwers

NIEUWS VAN VICARIAAT
Chrismamis
De Chrismamis wordt dit jaar gevierd in H. Petrus’
Banden in Gilze op 1 april om 19.00 uur.
Stille Omgang in Amsterdam
In de nacht van 21 op 22 maart wordt deelgenomen aan de Stille Omgang in Amsterdam. Nadere
informatie en/of aanmelden via mevrouw Dianne
Kessel, e-mail: diannekessel@kpnplanet.nl of via
vicariaat Breda (076-5224537).

Pastoor R. van Bronswijk

■ MATTHÄUS PASSION 29 MAART

Het vicariaat geeft maandelijks een digitale
nieuwsbrief uit. U kunt zich hierop abonneren door
een mail te sturen naar vic.breda@bisdombreda.nl.

Op Palmzondag om 14.30 uur zal in de Basiliek
St. Jan te Oosterhout wederom een uitvoering van
J.S. Bach’s Matthäus Passion plaatsvinden. De
uitvoering zal naast professionele solisten, begeleidingsorkest en de Oosterhoutse Nachtegalen worden verzorgd door ruim 100 amateurs uit de regio
Oosterhout. Kaarten à € 30,00 zijn te bestellen via
www.mp-oosterhout.nl of bij UIT-punt en VVV
Oosterhout. Voor de late beslissers zijn er vanaf
13.45 uur ook nog kaarten aan de kerk verkrijgbaar.

OVERIG NIEUWS
■ PASTOR ED DE KEVER
In het weekend van 17-18 januari ontvingen wij het
bericht dat pastor Ed de Kever getroffen was door
een herseninfarct. Na een verblijf van enkele weken in het Franciscusziekenhuis in Rotterdam is Ed
naar het Revalidatiecentrum Rijndam gebracht. Ed
gaat langzaamaan vooruit. Het lopen gaat redelijk,
zijn rechterhand daarentegen laat nog niet veel
vooruitgang zien. Op dit moment wordt heel intensief gewerkt aan zijn spraak, wat uiteraard heel
vermoeiend is voor hem. Wij vragen uw gebed voor
hem en zijn ouders en hopen op een spoedig herstel.

Harrie Bovendeerd, Stichting Matthäus Passion

■ DONKERE METTEN
Schola Cantorum Oosterhout zingt de Donkere
Metten van de Goede Week
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■ WANDEL-BUSREIS

De Donkere Metten zijn indrukwekkende meditaties op
het lijden van Christus in een
opeenvolging van psalmodie,
klaagzangen van Jeremia en
dramatische
responsories.
Door de eeuwen heen is het
mooiste gregoriaanse repertoire in deze gezangen bijeengebracht. Voor de monniken was het gregoriaans eten
en drinken van de vroege morgen tot in de nacht.
Zo laat Schola Cantorum Oosterhout het nog
steeds klinken en het Latijn versterkt de mystiek.
De Metten maken deel uit van het getijdengebed in
kloosters en worden ’s nachts of in de vroege ochtend gezongen.
In de middeleeuwen ontstaat in Noord-Europese
kloosters het gebruik om tijdens de metten van
Goede Vrijdag en Stille Zaterdag de vijftien kaarsen, die in de verder donkere kerk branden, na het
zingen van een psalm één voor één te doven zodat
het steeds donkerder wordt, vandaar de naam:
Donkere Metten! In de 9e eeuw besluiten sommige
abdijen dat ook op Witte Donderdag te doen.

Met Catharina naar Santiago de Compostela en
over Lourdes terug
Vanaf 900 na Chr. zijn er intussen miljoenen pelgrims naar Santiago de Compostela getrokken.
Langs gekende wegen om er het graf van Jacobus
in Galicië (Noordwest Spanje) te bezoeken. De
Camino Francés is één zo’n weg, de meest bekende. Wat bezielt hen, nog steeds, om huis en haard
achter te laten en soms maanden onderweg te
zijn?
Bij Saint-Jean-Pied-de-Port de Pyreneeën over, het
klooster van Roncevalles, de brug in Puente la
Reina waar vier pelgrimswegen samenkomen, de
kippen in de kerk van Santo Domingo de la
Calzada, de ruïne van het klooster van San Anton
waar de Camino nog steeds dwars doorheen loopt,
de overweldigende kathedralen van Burgos en
Leon, het Cruz de Ferro op een berg ontstaan door
ontelbare gedachtenissteentjes die pelgrims er in
de loop der eeuwen hebben achterlaten, om uiteindelijk vanaf de Monte de Gozo (de berg van de
vreugde!) Santiago binnen te lopen en in de kathedraal de pelgrimsmis bij te wonen.
Die weg willen we gaan! Met de bus weliswaar,
maar in Spanje elke dag de gelegenheid om een
stuk van de Camino te lopen.

Kaarsen en gerommel
De kaarsen die worden gedoofd, verwijzen naar de
apostelen, die, na het verraad van Judas, Christus
één voor één verlaten. De laatst brandende kaars
wordt niet gedoofd, maar weggeborgen. Vanuit de
koorbanken klinkt dan gerommel. Het symboliseert
het natuurgeweld van de aardbeving en het gedonder dat met Christus’ dood gepaard gaat. Op
Paasmorgen wordt die brandende kaars weer teruggeplaatst; zinnebeeld van de verrijzenis, het
nieuwe licht.

Wandel en verwonder
Maar ook voor niet-wandelaars is het meer dan de
moeite waard om mee te gaan. Voor hen is er een
aangepast programma. Op de terugweg bezoeken
we het bekende Guggenheimmusuem in Bilbao en
omdat we toch in de buurt zijn, gaan we over
Lourdes terug naar huis.
Twaalf dagen in totaal van
3 mei (Meikes Dorst) tot
en met 14 mei. Een uitdagende reis met onvergetelijke indrukken onder leiding van twee ervaren
pelgrims die de Camino meerdere malen gelopen
hebben. Voor meer informatie en inschrijving kijk
op www.catharina-parochie.nl; in mei 2015 samen
op weg naar Santiago de Compostela. Aanmelden
kan nog steeds, maar u moet wel snel zijn.

Welkom
Beleef, samen met de Schola, in de late (donkere!)
vooravond van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en
Stille Zaterdag deze drie bijzondere bijeenkomsten;
het Triduüm Sacrum. Maar ook als u kiest voor één
of twee avond(en), bent u natuurlijk van harte welkom.
In de Goede Week bestaan de Donkere Metten uit
drie zogenaamde Nocturnen. De Schola zingt telkens de eerste Nocturne van een bepaalde dag. Zo
duurt elke bijeenkomst maximaal 40 minuten. Let
goed op de data en het aanvangsuur.

Walther Halters

■ OECUMENE

Plaats: Sint-Jansbasiliek, Markt in Oosterhout
Data: Woensdag 1 april om 21.00 uur, de Donkere
Metten van Witte Donderdag.
Donderdag 2 april om 21.00 uur, de Donkere Metten van Goede Vrijdag.
Vrijdag 3 april om 21.00 uur, de Donkere Metten
van Stille Zaterdag.
Schola Cantorum Oosterhout zingt onder leiding
van Rudi Oomen. Vormgeving Walther Halters. De
toegang is gratis.

“Woord onderweg”, een nieuwe mogelijkheid
voor ontmoeting vanuit de oecumene. Elke laatste
dinsdag van de maand, de eerstvolgende ontmoeting dinsdag 31 maart van 15.00-16.30 uur
komen we bij elkaar in het Stiltecentrum in de
oude toren. (Arendstraat 35) We lezen een korte
tekst over geloof en leven. Er is ruimte voor open
gesprek. Koffie en thee vormen een aangename
onderbreking.

Walther Halters
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We hopen niet alleen leden van de Catharinaparochie en de Protestantse gemeente te ontmoeten, maar vooral ook randbewoners en buitenstaanders. Ontmoeting en gesprek staan voorop.
Iedereen is van harte welkom! Maak ook anderen
attent op deze ontmoetingen.

en drinken was er tijdens de vrijwilligersdag dus
ook ruimte om zorgen uit te wisselen, zorgen over
de bestemming van de verschillende kerkplekken
en haar gelovigen, zorgen over de Kerk in het algemeen.
Nadat de vrijwilligers onder begeleiding van orgelspel een lied ten gehore brachten, was het de beurt
aan een verhalenvertelster. Ter vermaak wist zij op
een levendige en krachtige manier de aanwezigen
mee te nemen naar een andere wereld, een wereld
van verhalen. Moeiteloos wisselde de verhalenvertelster van rol en wist zij op expressieve wijze verbeelding bij mensen op te roepen. De verhalen
deden hun werk en wisten de zaal geregeld te raken of aan het lachen te krijgen.

Leiding: pastor Nellie van der Made-Kortsmit en
ds. Siets Nieuwenhuizen. Voor informatie: telefoon
0162-454173. Data: 31 maart - 28 april - 26 mei.
ds. Siets Nieuwenhuizen

■ DE CATHARINADAG
Op 23 november vierde onze parochie haar naamdag, de Catharinadag. Tere ere van de naamgeefster van onze familie van kerkgemeenschappen, de
Heilige Catharina, was er om 10.00 uur een gezamenlijke eucharistieviering voor alle parochianen.
Tijdens deze vreugdevolle viering werd Thomas
Willems gedoopt, een mooi moment voor ouders,
familie en de gemeenschap. Na de viering waren
alle vrijwilligers van de Catharinaparochie welkom
in de Mariakerk. De naamdag van onze parochie
leent zich bij uitstek om de drijvende kracht achter
alle werkzaamheden - de vrijwilligers - hartelijk te
danken voor hun inzet. Vrijwilligers die het mogelijk
maken om iedere keer weer in gemeenschap te
vieren en te geloven in die ene man, de Zoon van
God, Mensenzoon.
Deze vrijwilligers geven met toewijding invulling
aan een groot aantal taken: administratie, inloophuizen, kindervieringen, interieurverzorging, bestuur, voorbereiding van de liturgie en pastorale
projecten, beleidsondersteuning, coördinatie, onderhoud, postbezorging, ziekenbezoek, onderhoud
van kerkhoven, kosters, misdienaars, lectoren enzovoorts. Er zijn in de Catharinaparochie ongeveer
750 vrijwilligers actief die zich voor deze taken onbaatzuchtig inzetten. Het geloofsleven en de organisatie van de Catharinaparochie steunt, net als de
gehele Rooms-Katholieke Kerk in Nederland en in
de wereld, voor een groot deel op vrijwilligers. Zij
zijn dan ook onmisbaar en ‘onbetaalbaar’, nu en in
de toekomst.

Na dit intermezzo werd het buffet geopend en was
er een maaltijd voor iedereen. De broodjes, de
soep en de gehaktballetjes vielen in de smaak.
Onder het genot van de maaltijd was er wederom
ruimte voor ontmoeting en gesprek. Mensen van
verschillende kerkplekken, jong en oud wisten elkaar te vinden.
Wij kunnen als gemeenschap terugkijken op een
geslaagde en gezellige Catharinadag die in het
teken stond van onze geloofsgemeenschap en de
onmisbare vrijwillige inzet daarbinnen. Ik zie de
eenheid en de saamhorigheid binnen de
Catharinaparochie iedere keer weer groeien ondanks dat wij onszelf in een moeilijke periode bevinden van krimp. Een tijd waarin moeilijke maar
noodzakelijke besluiten genomen moeten worden
met gevolgen voor de individuele vrijwilliger.
Christenen hebben zich vaker verbonden gevoeld
als het leven moeilijk was, wellicht weet deze soms
lastige periode ons juist te verbinden in geloof. Onze geloofsgemeenschap is immers groter dan alleen de eigen kern, de verschillende kernen vormen samen de Catharinaparochie en dat is onze
sterkte. Met de inzet van deze vrijwilligers zie ik de
toekomst hoopvol tegemoet, een toekomst van
geloof en vitaliteit waarin wij als gemeenschap ons
verbonden weten met Christus en in dienst staan
van de Heer. Op voorspraak van Catharina hoop ik
van harte dat wij in deze dienstbaarheid mogen
beschikken over haar vurige geloof, vastberadenheid en wijsheid.

Reden genoeg om hen te bedanken tijdens de
Catharinadag met een gezamenlijke bijeenkomst.
De vrijwilligers van de zeven verbonden kerkplekken ontmoetten elkaar dan ook vanaf 15.00 uur
onder het genot van een drankje. Pastoor van
Bronswijk opende de bijeenkomst met een woord
van welkom en een woord van dank. Hierbij had hij
niet alleen aandacht voor de waarde van vrijwilligers, maar ook voor de spannende periode waarin
zij en de parochie verkeren. Wij staan aan de vooravond van een aantal noodzakelijke veranderingen,
die de dinsdag na de Catharinadag middels het
parochieplan aan de parochianen zijn voorgelegd.
Pastoor van Bronswijk benadrukte het belang van
saamhorigheid en het belang van oprechte samenwerking. Naast samenkomst, goede gesprekken, het uitwisselen van ervaringen en samen eten

Gerard van Nunen

■ KERKMUSICUS: ORGANIST EN
DIRIGENT JAN WILLEMS (1980)
Hoe ben je met de kerkmuziek in aanraking
gekomen? En wie of wat inspireerde je daarbij?
In 1991 leerde ik de organist en kerkmusicus Frans
Bullens kennen. Hij liet mij het monumentale
Rütter-orgel (1882) van de Laurentiuskerk horen en
zien. We klommen in het orgel, ik mocht op zo’n
orgelpijp blazen en hij liet het volle werk horen...tsja, dat vond ik natuurlijk indrukwekkend. Hij
nodigde me uit om ‘s zondags naar de mis te komen en zo leerde ik de kerkmuziek ‘uit de schat der
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eeuwen’ kennen en de traditie van de gezongen
antwoordpsalm. De liturgie was er klassiek en mysterieus en dat sprak me als jong kereltje zeer aan.
Ik besloot bij Bullens op orgelles te gaan.

je als kerk niet tegen op. En dat moet je ook niet
willen. Kerkmuziek moet het hebben van een ándere kwaliteit: oproepen tot mystiek, reflectie en zingeving. Je moet er uiteraard wel geschoolde zangers voor hebben. Laten nou net veel jongeren
ontzettend nieuwsgierig en leergierig zijn. De
Heilige Geest doet – met een beetje vertrouwen –
de rest.

In 1992 vroeg de pastoor van de Paulusparochie of
ik vieringen wilde begeleiden. Ik ontdekte dat je
een viering naar een hoger ‘plan’ kunt tillen met
mooie muziek. Toen ik Pater Wesselingh leerde
kennen, die mij in aanraking bracht met het gregoriaans, was er geen weg meer terug. Ik speelde
zondagsvieringen in de Paulusabdij en hij stimuleerde me om naar het conservatorium te gaan.

Uit een interview uit het blad van de Gregoriusvereniging in het bisdom Haarlem-Amsterdam

CARITAS

Hoe ziet jouw kerkmuziekpraktijk er op dit
moment uit?
Ik ben als kerkmusicus in dienst van de Catharinaparochie. In de basiliek ben ik organist van de koren die daar actief zijn. Met een kleine vijftig zangers zingen we nog veel mooie klassieke muziek.
Drie jaar geleden richtte ik een kamerkoor op voor
de Catharinaparochie: de Capella Catharina, met
veertien (jonge) zangers. Het koor zingt eens in de
maand en bij Catharinavieringen Nederlandstalige
liturgische muziek en klassieke kerkmuziek. Ik ben
ook adviseur van de Stichting Ludens, die jaarlijkse
concerten op de orgels in de Basiliek mogelijk
maakt. Met mijn vrouw Ilse geef ik daarnaast regelmatig concerten in den lande.

Caritas heeft als doel solidariteit met mensen in
nood handen en voeten te geven, en deze solidariteit te stimuleren in de geloofsgemeenschap. De
hulp die we geven bestaat uit het voorkomen van
afsluiten van gas en licht bij gezinnen, 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 de doelen voor de komende maanden.

Ook ben ik alweer 12 jaar dirigent van RK Jongerenkoor YRDV uit Raamsdonksveer. Ten slotte ben
ik nog dirigent van de Schola Bavonensis, die
maandelijks de gregoriaanse vespers zingt in de
basiliek. Deze trekken vooral mensen die afkomen
op het meditatieve karakter.

April: Vastenaktie
Dit jaar is gekozen voor het land Sri Lanka met als
doel aandacht voor gezondheidszorg en onderwijs.
De caritasorganisatie van het bisdom Kandy SETIK
(Socio Economic Training Institute of Kandy), zet
zich in voor vrede en verzoening over religieuze,
culturele en etnische grenzen heen. Dat doet ze
met projecten voor bloeddonatie, vakopleidingen
voor jongeren, basisonderwijs voor kinderen, sanitaire voorzieningen op de theeplantages, veilige
migratie voor vrouwen die werken in het buitenland.
Als christenen beschouwen wij alle mensen als één
grote familie, als kinderen van dezelfde Vader.
Sommigen van ons leven in moeilijke omstandigheden. Daarom hebben we soms hulp nodig van
mensen die het beter hebben getroffen. Christus
vraagt ons voor elkaar te zorgen en daarom roept
Vastenaktie op tot solidariteit met en zorg voor
mensen ver weg, dit jaar dus in Sri Lanka. Dit jaar
wordt de Caritascollecte in het Paasweekend bestemd voor SETIK in Sri Lanka.
Als u de collecte mist en buiten de collecte om wilt
geven, kunt u voor genoemd doel storten op bankrekening NL24 RABO 0112 2137 82 ten name van
Caritas H. Catharina met vermelding: Vastenaktie
2015 of rechtstreeks op bankrekening NL21 INGB
0000 0058 50 ten name van Vastenaktie Den Haag
met vermelding Vastenaktie 2015 voor Sri Lanka.

Hoe zie je de toekomst van de kerkmuziek?
De toekomst lijkt somber: kerken sluiten, koren
vergrijzen en kerkmuziekstudenten zijn er nog
nauwelijks. Maar misschien hebben we ook wel
jarenlang op te grote voet geleefd: elke zondag in
elke kerk een koor, elke zondag een meerstemmige mis.
Die afslanking doet natuurlijk pijn. Toch biedt die
nieuwe situatie ook kansen. Jonge mensen willen
best in onze kerken zingen: het klinkt er geweldig
en de mystiek spreekt aan. Ik heb nogal wat jongeren die puur voor de ‘muziek’ bij het koor kwamen,
zien uitgroeien tot actieve en betrokken katholieken. Als er goeie pastores actief zijn, ligt juist bij die
koren een gewillig oor. En als de parochiegemeenschap deze jongeren ruimte geeft, kan zeker op
sommige plaatsen een opleving van het parochieleven en van de kerkmuziek plaatsvinden. Ik denk
dus dat we (helaas) minder kerkkoren zullen krijgen, maar dat er gerust iets hoogstaands voor terug kan komen. Als er maar inspirerende musici en
hartelijke gemeenschappen zijn.

Mei: Leprastichting
De Leprastichting zorgt voor vroege opsporing om
de keten van besmetting te kunnen doorbreken en
zorgt voor medische, sociale en economische reva-

Heb je nog een hartenkreet?
Zet in op kwalitatief goede kerkmuziek en niet op
allerlei sentimenteel en tijdsgebonden repertoire.
Popmuziek klinkt in de kroeg veel beter! Daar kun
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Samen naar Meerseldreef
Voor de vijfde keer in successie. Bedevaart gekoppeld aan gezelligheid. Alleen mogelijk met financiele steun van Caritas. Meer info verderop in dit
artikel.

lidatie van ex-patiënten. Meer informatie vindt u op
www.leprastichting.nl.
Juni: Lilianefonds
Dit fonds wil de wereld openen voor kinderen en
jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden.
Kijk voor meer informatie op www.lilianefonds.nl.

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.

Bestuur Caritas

DIACONIE
Wat is diaconie?
Diaconie zijn acties of werkvormen waarmee
christenen of groepen christenen zich solidair verklaren en betonen met mensen in nood en zo
meewerken aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Kort door de bocht: zorg en aandacht hebben voor de medemens, de naaste.

Adventsactie
Ook in 2015 sluiten wij ons aan bij de bisschoppelijke Adventsactie. We zullen kiezen uit het aanbod
door de bisschoppen aangereikt met speciale aandacht voor kinderen en vrouwen in het verlengde
van armoede, onderwijs en gezondheid.

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 voor 2015.

Ad Kouwelaar

Werkplan 2015
Onderstaande punten krijgen in 2015 speciale
aandacht. Uitgesloten wordt zeker niet dat in de
loop van het jaar ook andere diaconale zaken
(extra) worden opgepakt.

Met de Catharinaparochie naar Meerseldreef
Evenals voorgaande jaren wordt er ook dit jaar
weer een mini-bedevaart naar Meerseldreef georganiseerd. Op 6 mei vertrekken we om 13.00 uur
vanaf de kerk op de eigen kerkplek.
Bij goed weer wordt de viering in de grot gehouden
(ca. 14.00 uur) en bij slecht weer kunnen we uitwijken naar de kerk in Meerseldreef. De voorganger is
onze pastoor Ronald van Bronswijk.
Na de viering is er in de Zevenster vanaf 15.00 uur
koffie/thee met gebak en daarna is er nog op eigen
gelegenheid een wandeling te maken in de tuin.
Huiswaarts gaan we om ongeveer 16.30 uur. Eerder vertrek is mogelijk in overleg met de chauffeur.
Om alles goed te kunnen regelen willen wij u vragen om het inschrijvingsformulier, dat achter in de
kerken van de parochie voor u klaarligt, in te leveren vóór 25 april.
Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.
Mensen die bedevaartgangers willen vervoeren
worden ook verzocht zich aan te melden.
Informatie kunt u inwinnen op het secretariaat van
de Verrijzeniskerk, telefoon: 0162-453502.

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 het campagneland Sri Lanka met als thema: Grenzeloos
samenleven. (zie projectinfo bij Caritas).
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-doen en er niet
bij te horen. Gebleken is dat het ingestelde adviesen meldpunt niet werkt. Ook het bezoeken van
woongebouwen en het organiseren voor die bewoners van een informatieavond, werkt niet. Besloten
is om de aandacht te gaan richten op preventie
door (voorlopig) aan te sluiten bij de paritair samengestelde Werkgroep Preventie.

Kees de Kok

CATHARINA’S KINDERKERK

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, elkaar 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.

Al meedoende leren kinderen geloven. Als u bidt
voor het eten, bidden ze mee. Als u gelooft in de
verhalen die u vertelt, geloven zij ze ook. Het is
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belangrijk dat we kinderen meenemen in geloof en
laten zien hoe we geloven, elke dag.

Jona heeft weinig zin om te luisteren.
Met die verhalen gaan we aan de slag. We maken
vogelvoer voor de vogels na een lange winter, en
tekenen het verhaal van Jona in een prachtig stripverhaal.

Catharina's kinderkerk
In het voorjaar sluit Catharina's kinderkerk aan bij
de Eerste Communie. Dit jaar doen zo'n dikke zestig kinderen uit de Antoniuskerk en de dorpen hun
Eerste Communie. Voor het eerst nemen ze deel
aan de eucharistie. Daar gaat een heleboel voorbereiding en 'leren' aan vooraf. De Eerste Communie
werkgroep en de mensen die meewerken aan de
kinderkerk zorgen weer voor een vol programma
voor de kinderen. Dat programma wordt gepresenteerd in de nieuwe Nieuwsbrief Kinderkerk.

Informatie
De kinderen die dit jaar hun Eerste Communie
doen worden speciaal uitgenodigd voor al deze
activiteiten.
Het kinderprogramma ligt in alle kerken, maar
wordt ook uitgedeeld in een aantal klassen van de
katholieke basisscholen. U kunt het aanvragen via
de mail: info@catharinakinderkerk.nl, de website:
www.kinderkerkcatharina.nl of bellen naar telefoonnummer: 0162-432339.

Vieren en zingen: gezinsvieringen, kindernevendienst en kinderkoren
Alle kinderen – alle Eerste Communicanten maar
ook broertjes en zusjes, vriendjes en vriendinnetjes
- wordt gevraagd om naar een gezinsviering in de
Antoniuskerk in Oosterhout, de Marcoenkerk in
Dorst of Johannes de Doperkerk in Oosteind en
een Kindernevendienst in de Basiliek te komen. En
omdat je niet kunt vieren zonder ook te zingen nodigen ook de Kinderkoren alle kinderen uit om eens
kennis te komen maken.

We zien jullie graag komen!
Hennie van Hattum

THOMASPROGRAMMA
■ VOORJAARSPROGRAMMA
Thomas is een pastoraal programma van de
Catharinaparochie. Elk half jaar biedt de parochie
de mogelijkheid deel te nemen aan cursussen en
activiteiten die ons leven en geloven kunnen verdiepen. U bent van harte welkom.

Palmpasen, de Goede Week en Pasen
Wat gebeurt er op Witte Donderdag en op Goede
Vrijdag? Ook hier neemt de kinderkerk de kinderen
mee in de verhalen en de gebruiken. We maken
Palmpaasstokken, we gaan een Kinderkruisweg
lopen, een Paasfilm kijken en ons paasgevoel
schilderen. Dat allemaal in de verschillende kernen
en kerken van onze parochie.

Omgaan met dementie
In het dagblad Trouw schreef Bert Keizer, verpleeghuisarts: 'Sinds 1975 verschenen in wetenschappelijke tijdschriften 45.000 artikelen over dementie. En de uitkomst daarvan in termen van lotsverbetering voor dementen? Niets. Niks. Nada'.
Er wordt veel geschreven en veel onderzocht, maar
wie het meemaakt dat bij een ouder of partner die
diagnose wordt gesteld, heeft het er moeilijk mee.

Pinksteren
Vurige tongen, warme rode kleuren, mensen die
vergeten om bang te zijn en de deuren open zetten. Ook met de kinderen vieren we een vurig
Pinksterfeest, samen rond een Pinkstervuur in de
tuin van de pastorie van de Basiliek. We vertellen
de verhalen, zingen en bidden en proberen die
warmte en dat vuur in onszelf te ontdekken.

Langzaam maar zeker verliest iemand zijn of haar
verstandelijke vermogens. Contact maken wordt
moeilijker, maar zijn we uitgepraat als het hoofd
steeds leger wordt? Of zijn we meer dan wat we
ons herinneren, meer dan ons brein?

Kaarsen en rozenkransen
We gaan alles leren over de kaarsen in de kerk. De
kleintjes die bij Maria branden en die hele grote op
het altaar. Wat staat er op? Wat betekent dat? In
Oosteind versieren we onze eigen kaarsen met
alles wat licht en blij maakt.

Hoe kijken we naar dementie en kunnen we er anders naar kijken? Het programma biedt allereerst
een lezing waarin een nieuw perspectief, een andere kijk op Alzheimer wordt gegeven. We ontmoeten
elkaar rond de film "Iris" die het thema liefdevol en
waarheidsgetrouw in beeld brengt. Een avond vol
directe ervaringen zet ons op het spoor van een
andere visie, een andere beleving. In de Mariakerk
exposeert een jonge kunstenares, Marleen
Hoftijzer, haar ontroerende foto's. Zij volgt o.a. Adri
die zijn vrouw aan het verliezen is aan dementie.
Thomas werkt voor dit programma samen met het
Steunpunt ZINVOL, het Netwerk Palliatieve Zorg
Stadsgewest Breda en het Dementienetwerk Breda
e.o.

In de Vinder bij de Antoniuskerk gaan we een rozenkrans maken. Vijf grote en tien kleine kraaltjes,
met allemaal hun eigen verhaal en een gebed. Natuurlijk gaan we die horen, en even bidden bij
Maria.
Vogels en Verhalen
God maakte de aarde, de mensen, de dieren en alle vogels.
Dat staat helemaal vooraan in
de Bijbel, een boek vol verhalen.
Het verhaal van Jona staat verderop. God roept hem, maar

Vervolg op pagina 11
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VIERINGEN
Tot nu toe bent u gewend om hier het volledige rooster van vieringen binnen de parochie aan te treffen. Helaas heeft plaatsing van het volledige rooster enkele keren geleid tot misverstanden. Dit gebeurt bijvoorbeeld
bij wijziging van de voorganger. Daarom is ervoor gekozen om vanaf nu alleen de tijden en bijzondere vieringen in het parochieblad te plaatsen. U kunt altijd de actuele gegevens van de vieringen vinden in het
Weekblad Oosterhout en op de website van de parochie www.catharina-parochie.nl.
In de Basiliek is er iedere zondag een eucharistieviering; in de parochiekernen streven we ernaar één keer per
maand de eucharistie te vieren.

■ VIERINGEN IN HET WEEKEND
Basiliek St. Jan:
H. Marcoen:
H. Johannes de Doper:
St. Antonius:
Verrijzenis:
H. Maria:
H. Cornelius:

Zondag 10.00 uur. Laatste zondag van de maand Kindernevendienst
Zondag 11.00 uur
Zaterdag 19.00 uur
Zondag 9.30 uur. Iedere 1e zondag van de maand gezinsviering
Zondag 9.30 uur
Zondag 11.00 uur. Iedere 3e zondag van de maand Thomasviering
Zaterdag 19.00 uur

■ DOORDEWEEKSE VIERINGEN
Basiliek St. Jan:
Verrijzenis:
H. Cornelius:

Woensdag 8.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 8.00 uur Eucharistieviering
Woensdag 9.30 uur Ochtendviering
Donderdag 9.00 uur Woord & Communieviering

■ VIERINGEN TIJDENS GOEDE WEEK (MAANDAG 30 MAART T/M MAANDAG 6 APRIL)
Zaterdag 28 maart
Zaterdag 28 maart
Zondag 29 maart
Zondag 29 maart
Zondag 29 maart
Zondag 29 maart
Zondag 29 maart
Maandag 30 maart
Woensdag 1 april
Woensdag 1 april
Witte Donderdag:
Donderdag 2 april
Donderdag 2 april
Goede Vrijdag:
Vrijdag 3 april
Vrijdag 3 april
Vrijdag 3 april
Vrijdag 3 april
Vrijdag 3 april
Vrijdag 3 april
Vrijdag 3 april
Vrijdag 3 april
Stille Zaterdag:
Zaterdag 4 april
Pasen:
Zondag 5 april
Zondag 5 april
Zondag 5 april
Zondag 5 april
Zondag 5 april
Zondag 5 april
Zondag 5 april
Maandag 6 april

19.00 u
19.00 u
09.30 u
09.30 u
10.00 u
11.00 u
11.00 u
19.00 u
19.00 u
21.00 u

H. Cornelius
H. Johannes de Doper
St. Antonius
Verrijzenis
Basiliek St. Jan
H. Maria
H. Marcoen
Basiliek St. Jan
Gilze St. Petrus’ Banden
Basiliek St. Jan

Woord & Communie
Eucharistie
Woord & Communie
Eucharistie
Eucharistie
Woord & Communie
Eucharistie
Boeteviering
Chrismaviering
Donkere Metten

19.00u
21.00u

Basiliek St. Jan
Basiliek St. Jan

Eucharistie
Donkere Metten

15.00 u
15.00 u
15.00 u
15.00 u
16.15 u
19.00 u
19.30 u
21.00 u

St.Antonius
H. Cornelius
H. Johannes de Doper
H. Marcoen
St. Antonius
Basiliek St. Jan
H. Maria
Basiliek St. Jan

Kruisweg
Kruisweg
Kruisweg
Kruisweg
Kinderkruisweg
Goede Vrijdagviering
Meditatie "Stil op Goede Vrijdag"
Donkere Metten

22.00 u

Basiliek St. Jan

Paaswake

09.30 u
09.30 u
09.30 u
10.00 u
10.00 u
11.00 u
11.00 u
10.00 u

H. Johannes de Doper
St. Antonius
Verrijzenis
Basiliek St. Jan
H. Cornelius
H. Maria
H. Marcoen
Basiliek St. Jan

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
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Kindernevendienst
Gezinsviering
Parochiële viering
Kerkstraat 116, Gilze
Parochiële viering

Parochiële viering

Gezinsviering
Kindernevendienst

Parochiële viering

■ VIERINGEN RONDOM EERSTE COMMUNIE
2 mei
3 mei
16 mei
17 mei
31 mei
31 mei
7 juni
14 juni

19.00 uur

H. Johannes de Doper

09.30 uur
19.00 uur
11.00 uur
10.00 uur
12.00 uur
10.00 uur en 12.00 uur
12.00 uur

St. Antonius
H. Cornelius
H. Marcoen
H. Johannes de Doper
H. Marcoen
St. Antonius
H. Cornelius

Presentatie Eerste Communicanten en
openstelling Mariakapel
Presentatie Eerste Communicanten
Presentatie Eerste Communicanten
Presentatie Eerste Communicanten
Eerste Communieviering
Eerste Communieviering
Eerste Communie-viering
Eerste Communieviering

■ BIJZONDERE VIERINGEN
3 mei

11.00 uur

H. Marcoen

6 mei
14 juni
21 juni
4 juli

14.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
16.00 uur

Meerseldreef
St. Antonius
Basiliek St. Jan
Verrijzenis

Meikes Dorst, naamdag H. Marcoen
Vertrek pelgrimage naar Santiago
Zie artikel op pagina 9
Viering naamdag H. Antonius van Padua
Viering naamdag St. Jan de Doper
Ziekenviering

Vervolg van pagina 9

Basiliek op woensdag, (Witte) donderdag en (Goede) vrijdag.

Inleiding op de Matthäus Passion en de Bijbel
voor beginners
We kennen natuurlijk de Matthäus Passion, en we
kennen het lijdensverhaal. Kees van Houten geeft
een avond uitleg over hoe muziek en het verhaal in
elkaar verweven zijn door de componist. Een inspirerende avond met veel muziek voor liefhebbers en
zeker ook voor zangers.
Zeker interessant voor mensen die wekelijks in de
viering een stukje horen uit de Bijbel, maar er eigenlijk nooit aan
toe komen om die
zelf eens te lezen,
is de cursus Bijbel
voor beginners.
Weet u hoeveel
boeken er in de bijbel staan? Wie ze heeft geschreven, en waarom er eigenlijk twee scheppingsverhalen zijn? Wie meer over de Bijbel wil weten,
kan in deze cursus zijn of haar hart ophalen.

Informatie
Dit alles is slechts een kleine greep uit het programma-aanbod. Het programma met uitgebreide
informatie vindt u in alle kerken en op de website
van Thomas: www.thomasoosterhout.nl. Hebt u
vragen of wilt u de folder toegezonden krijgen mail
dan naar: info@thomasoosterhout.nl of bel met
06-16 93 59 92.
Hennie van Hattum

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

Voorbereiding op Pasen, meditatie en 'Donkere
Metten'
Pasen komt in zicht, een feest van licht, nieuw leven, opstaan uit het oude. Voor eenieder die zich
klaar wil maken om dat feest ten volle te kunnen
beleven, biedt het programma vele mogelijkheden.
U kunt o.a. in stilte mediteren in de Mariakerk op
Goede Vrijdag of u onderdompelen in de 'Donkere
Metten'.
Oude middeleeuwse kloostergezangen, gezongen
door de Schola Cantorum bij kaarslicht. Vijftien
kaarsen branden er, na elke psalm gaat er een uit.
Een verwijzing naar de leerlingen die Jezus een
voor een in de steek lieten. De laatste kaars wordt
niet gedoofd maar als symbool van de opstanding
die komen gaat, weggeborgen. De 'Donkere
Metten' u kunt ze beluisteren en beleven in de

Het H. Doopsel ontvingen
23 november: Thomas Willems
30 november: Ànnique Lindeman-Mogot
7 december: Stan Stadhouders
11 januari:
Luc van de Burgt
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1 februari:
1 maart:
1 maart:

Wernke Kamstra
Jip Gribling
Coen Ackermans

Oorlog
rooms-katholiek
bleef,
kwam
de
Sint-Janskerk na de Vrede van Münster in 1648 in
protestantse handen. In 1809 kwam de kerk door
een besluit van Lodewijk Napoleon terug in katholieke handen. Voorwaarde was dat de katholieken
7.000 gulden betaalden als bijdrage voor een
nieuw protestants kerkgebouw aan de Rulstraat.

Van ons gingen heen
19 november: Franciscus de Hoogh, 62 jaar
23 november: Anna Bakx-Mulders, 85 jaar
22 november: Sjaan Engelman-de Kort, 94 jaar
28 november: Antonius Blom, 85 jaar
29 november: Alphonsus de Bakker, 81 jaar
5 december: Wil Luiken-van Wanrooy, 86 jaar
15 december: Jo van Eeden-Jansen, 84 jaar
25 december: Ad van Tiel, 80 jaar
29 december: Bernardus Stuart, 97 jaar
4 januari:
Adriana van Heeswijk-Oomen,
90 jaar
2 januari:
Jo Segers-Scherders, 93 jaar
9 januari:
Bep Ravestein-Looman, 89 jaar
28 januari:
Nelly Kivits-Snelders, 90 jaar
31 januari:
Maria de Leeuw-Ossenblok, 74 jaar
5 februari: Noud Vissers, 80 jaar
7 februari: Adriana van den Elshout-Oomen,
89 jaar
10 februari: Gé Jansen, 76 jaar
26 februari: Anna Post-van Dijk, 73 jaar

Rianne Claassen

■ KERSTSPEL VOOR DE KLEINTJES
Serieus kijkend, het te lange kleed ingekort door
een band om het middel, stapte de 4-jarige koning
dapper de kerk door. De kleine handjes omklemden een heel groot cadeau voor het kindje Jezus.
Naast hem een grotere koning voor het veilige gevoel!
Zo maar een stukje uit het kerstspel voor de allerjongsten in de basiliek, traditiegetrouw uitgebeeld
door een groepje jeugdige tot zeer jeugdige spelertjes. Vol enthousiasme beeldden zij uit wat door
Joke Alberts werd voorgelezen. En de kinderen in
de kerk? Zij maakten het geluid van de reizigers
naar Betlehem
en zij hielpen
Joke om de slapende herbergier wakker te
maken.
Langzaamaan werd
het steeds voller
in het stalletje
rond de kribbe.
Het spel werd afgewisseld door de bekende kerstliedjes, ingezet door Ilse Willems.
Tot besluit mochten alle kinderen het tevoren versierde kerstklokje naar het kindje Jezus brengen.
En ja, wie geen afstand kon doen van zijn klokje,
mocht het mee naar huis nemen.
Een heel sfeervol kerstfeest!

■ PALMPASENVIERING
Op de zondag voor Pasen vieren we zoals altijd
Palmpasen. Deze dag willen we vieren met de kinderen in de Sint Jan in Oosterhout. Op de woensdag ervoor, 25 maart, mogen zij een
Palmpasenstok komen versieren, waarbij het
broodhaantje natuurlijk niet mag ontbreken! Die
zondag, 29 maart, zullen de kinderen in processie
door de kerk lopen en hun Palmpasenstok laten
zien. Vervolgens mogen de kinderen de stok aan
iemand in de kerk geven, zoals hun eigen opa of
oma of juist aan een onbekende.
Voor de knutselmiddag is aanmelden noodzakelijk
in verband met het inkopen van de materialen. De
kinderen kunnen zich aanmelden tot 18 maart via
info@kinderkerkcatharina.nl.

José van den Bogaart

Fabienne Trommelen

■ NIGHTFEVER

■ GESCHIEDENIS

Eind december, vlak voor kerstmis, vond Nightfever
voor de vierde keer plaats in de basiliek. Bij
Nightfever kan men tot bezinning komen, op de
laatste drukke koopavond voorafgaand aan Kerst.
Editie 2014 was wederom een groot succes. De
avond was zeer sfeervol met de rustgevende, meditatieve Taizéliederen, gezongen door een knap
gelegenheidskoor. De muziek gaf de avond een
mystieke lading, juist door de herhaling en eenvoud
van deze liederen. Enkele vrijwilligers gingen de
straat op om kaarsjes uit te delen aan het winkelende publiek. Een breed publiek kwam in de
basiliek om een kaarsje aan te steken en neer te
zetten bij de kribbe. Veel mensen waren zichtbaar
geraakt, wellicht omdat ze voor het eerst in tijden
even 'stil' waren, of überhaupt een moment konden
nadenken over andere dingen.

De IJzeren Eeuw is een serie over de 19e eeuw
van de NTR en VPRO. Presentator Hans
Goedkoop neemt je mee terug naar de eeuw waarin een land tot stand kwam dat wij nog altijd herkennen, het begin van het
moderne Nederland. Eind
november zijn er opnamen
gemaakt in de pastorie aan
de Markt 17 en in de
Basiliek St. Jan. Deze opnamen zullen te zien zijn in
de nieuwe serie van dertien
delen over o.a. Napoleon.
Hoewel de overgrote meerderheid van de
Oosterhoutse bevolking tijdens de Tachtigjarige
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Nightfever raakte jong en oud en bracht mensen tot
rust. Eigenlijk doe je er je geestelijke kerstinkopen.

moederstijd met een kwinkslag naar de nonnen en
de pastoors. Er werd hard en veel gelachen.
Herken je mij nog? Kinderfoto’s van alle dames
hingen aan de muren van de feestzaal. Wie is dat?
Ben jij dat? Ik zie het niet? Och, wat schattig? Op
de ogen letten. Communiejurkje? Wat zat je haar
mooi. Ben de gij dat? Nee hè. Kijken, gissen en
noteren. Twee dames hadden 19 van de 22 jeugdfoto’s goed geraden.
Voor de winnaressen en alle andere gouden
dames was er een leuke attentie.
De feestdag werd afgesloten met een ouderwets
smakelijk buffet met verschillende petassies
(stamppotten) en wild.
Koffie met een bonbon als toetje en deze gouden
dag voor de leden van het dameskoor en de aanhang kon niet meer stuk. Het was in een woord
GEWELDIG. Dat vond iedereen.

Laura en Julia van den Oever en
Luisa en Thomas Kop

■ DAMESKOOR 50 JAAR JONG
Op 1 februari werd het grote jubileum van het
dameskoor van onze Basiliek gevierd. Maandenlang is de feestcommissie actief bezig geweest om
een feest te organiseren met een gouden randje.
Dat is voor de volle 100% geslaagd.
De gouden dames kwamen van achter uit de
Basiliek naar voren met een gouden sjaal om en
getooid met een feestelijke bloem. De dames kregen meteen alle aandacht van de kerkgangers.
Onder leiding van de dirigent Jan Willems en met
orgelbegeleiding van Frans Bullens werd de Messe
Brève van Leo Delibes gezongen. Aan het einde
van de eucharistieviering bracht het herenkoor een
aubade aan de dames. Een mooie zanghulde met
een diepere betekenis want vanaf 1 maart wordt
het herenkoor bij het dameskoor gevoegd en krijgt
de Basiliek een fantastisch zingend gemengd koor.
Er waren rozen voor de dames van de trouwe
acolieten en de heren hadden voor elke dame een
heerlijke doos bonbons.
Het oudste lid, mevrouw Mien den Dekker, werd in
het gouden zonnetje gezet en kreeg een grote bos
bloemen. Haar dochter Elly Poppelaars, ook al
50 jaar trouw lid van dit dameskoor, werd in de
bloemenhulde betrokken. Zo moeder, zo dochter.

Ria de Bont

■ KINDERNEVENDIENST
Dit jaar is de kindernevendienst weer goed van
start gegaan. De eerste viering van dit jaar begon
met de eerste repetitie van het nieuwe kinderkoor
van de Catharinaparochie. Ook de komende
maanden hebben we weer leuke kindernevendiensten in petto! Elke laatste zondag van de
maand en tijdens feestdagen zal er een kindernevendienst plaatsvinden om 10.00 uur in de basiliek,
namelijk 29 maart, 5 april, 26 april, 14 mei, 24 mei,
31 mei en 28 juni.
Tot ziens, Fabienne Trommelen
Hallo!
Afgelopen Kindernevendienst hebben we zangles
gehad! Van een echte
zangdocent! Daarna hebben we met het koortje in
de kerk gezongen. Het
was superleuk! Daarna
zijn we nog met de meeste
kinderen uit het koortje naar de Beurs gegaan.
Daar werden we getrakteerd op een heerlijke warme chocolademelk met slagroom! Kortom: het was
een geweldige dag!!!

Koffie met cake en soesjes in de kerk. Oud-leden,
trouwe fans, de geestelijkheid en vrienden en
vriendinnen kwamen de gouden dames feliciteren.
Een ongedwongen samenzijn. Daarna een receptie
met het mannenkoor in de oude pastorie. Korte
toespraken, bloemen voor verschillende actief en
lang zingende dames en applaus voor iedereen.
Drankjes en hapjes vonden gretig aftrek. De heren
lieten hun stemmen spreken en er werd een zeer
bekend drinklied gezongen. Zonder drank geen
klank was het motto van deze gouden middagreceptie.
Daarna het grote gouden feest in de gerestaureerde Beuk aan de Rulstraat. Een echt gouden feest
dat opgeluisterd werd door twee zingende en pratende onderwijzers uit Oost-Brabant, het duo Cor
Swanenberg en Henk Verhagen. Humor uit groot-

Groetjes Babette Benschop

H. MARCOEN
Kerkgebouw:
H. Marcoen
Baarschotsestraat 85, Dorst
Secretariaat en
Parochiecentrum:
Baarschotsestraat 87
4849 BK Dorst
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur
Tel: 0161-411215
E-mail: marcoenkerkdorst@kpnmail.nl
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■ ROZENHOEDJE BIDDEN

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

De meimaand is van oudsher een Mariamaand. In de
Marcoenkerk wordt elke
dinsdagavond om 19.00 uur
een Rozenhoedje gebeden.
De teksten staan in een
boekje dat aan het begin van
de bijeenkomst wordt uitgereikt. In het boekje staan
Marialiederen die meestal uit
volle borst door de aanwezigen worden meegezongen.

Het H. Doopsel ontving
Op 14 december: Dylailah de Bruine.
Dat zij en haar ouders een leven vol
liefde en geloof tegemoet gaan.
Van ons ging heen
Op 17 februari: Adrianus, Jacobus,
Martinus van Alphen; in de leeftijd van
82 jaar; echtgenoot van Mies van
Alphen – Van Bekhoven.

Foto: Rozenkrans

Mogen we u in mei een keer begroeten?

■ VIERING VAN MEIKES DORST
De viering van Meikes Dorst is dit jaar een interparochiële viering, de Marcoenkerk is gastheer
namens de Catharinaparochie. Op het moment dat
ik dit schrijf zijn de voorbereidingen in volle gang.
De processie vertrekt vanaf het kapelletje aan de
rand van het dorp. Wandelaars worden hier verwelkomd en in processie gaan we naar de kerk.
We hopen dat velen zich bij de stoet aan zullen
sluiten.

Dat hij bij God moge zijn in Zijn eeuwig
licht en leven.

■ VIERING CARNAVAL EN ASWOENSDAG
In de traditie van het kerkdorp zijn carnaval en aswoensdag met elkaar verbonden. Op Carnavalszondag was er een mooie gezinscarnavalsviering
in de kerk, waarin Pater van der Leest voorging. De
viering was door de werkgroep gezinsvieringen
voorbereid. De aswoensdagviering werd druk bezocht en de inwoners van Dorst zijn blij dat we dit
jaar aswoensdag in onze parochiekerk konden vieren. Ook in deze viering ging Pater van der Leest
ons voor en zorgde het gemengd koor voor de muzikale omlijsting.

Corry van den Bosch

■ KERK IN OUDE LUISTER HERSTELD
Smaken veranderen in de loop der tijden. Ook het
interieur van kerken lijkt aan mode onderhevig.
Waar lang tegenaan gekeken is, loopt de kans als
‘ouderwets’ gelabeld te worden. Vijftig jaar geleden
was er een moment dat men vond dat er maar
eens een frisse wind door de kerk moest waaien.
Schilder Jan Renne uit Dorst klom in de steigers
om de muren wit te maken.
Daarmee verdwenen allerlei kleurrijke schilderingen achter het serene wit. Dramatische draperieën
achter het altaar werden aan het oog van de kerkgangers onttrokken. De hoog in de booggewelven
geschilderde taferelen die een voorstelling van de
heilige stad Jeruzalem moesten oproepen raakten
uit het zicht. Spannend detail is dat er ongetwijfeld
nog meer fraais achter het steriele wit verborgen
zit.
Zo’n tien of twaalf jaar geleden is de kerk opnieuw
gewit. Daarbij waren de oude en weggeschilderde
versieringen ook al opvallen. Maar mooi wit is niet
lelijk dus werd de witkwast opnieuw ter hand genomen.
Ondertussen zijn we vijftig jaar verder en is er weer
oog voor vakmanschap. Tijdens de schoonmaakactiviteiten van de dinsdagploeg van vrijwilligers
vielen de wanden van de Marcoenkapel op, waar
op enkele gehavende plekken verrassend fraaie
kleuren vanonder het witsel tevoorschijn kwamen.
Naast de schoonmaak van het beeldhouwwerk
rond het altaar, de preekstoel en de zijaltaren zou
dit ook ter hand genomen moeten worden. In Kees

■ ACTIE KERKBALANS
Nu het beleidsplan door de bisschop is vastgesteld,
weten we dat de Marcoenkerk voorlopig open blijft.
Dat is geweldig nieuws, niet alleen voor de parochianen, maar voor alle dorpsbewoners. De kerk is
namelijk niet alleen het hart van de geloofsgemeenschap, ook het hart van het dorp. Nu de kerk
voorlopig openblijft hebben parochianen die hun
bijdrage hadden stopgezet besloten weer deel te
nemen aan de Actie Kerkbalans. Zoals ik al vaker
schreef kerk ben je samen. Fijn dat mensen ook
financieel verbonden blijven aan de geloofsgemeenschap.

■ VASTENAKTIE
In Dorst worden in de periode van 23 tot 30 maart
de bekende zakjes van de Vastenaktie vrijwel huis
aan huis bezorgd door vrijwilligers en in veel gevallen ook weer opgehaald. De kinderen van de
Marcoenschool doen dit jaar weer mee met de bekende doosjes voor de Vastenaktie. Elders in het
parochieblad vindt u meer informatie over het project: we laten hen toch niet in de kou staan.
Henk Berflo
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Wirken en Dirk Kunenborg werden enthousiaste
initiatiefnemers gevonden. Ook Ruud Kuijstermans
stak een handje toe. Kees en Dirk zijn uit waardering voor handwerk- en schildervakmanschap aan
de slag gegaan om
de oude luister van
de zijkapel in ere te
herstellen.
Kees
vertelt dat hij het
oorspronkelijke
Foto Margret Tielemans
aanzicht weer in
beeld wil brengen. Dat deze restauratie geen sinecure is blijkt wel uit het feit dat het hier om dertien
originele kleuren gaat. Het vraagt om kennis van
oude granulaat-verven en om een vaste hand. Er
komen speciale technieken en een kunstschilder
aan te pas om de klus te klaren.
Op de eerste zondag van mei zal de Marcoenkapel
in zijn oorspronkelijke luister te bewonderen zijn.

ook gaat mijn dank uit u, naar de parochianen van
de Catharinaparochie en in het bijzonder mijn
dorpsgenoten onder de bescherming van de
Heilige Marcoen. Dank voor jullie meeleven, betrokkenheid, bemoediging, ondersteuning, bevestiging en vooral jullie gebed.
Een bijzonder woord van dank aan mijn ouders,
voor het doorgeven van het geloof, voor hun liefde
en voorbeeld in leven, een leven met God.
Dat de Heer mij heeft aangeraakt, mij roept is genade en maakt me bewust van mijn eigen kleinheid, maar vervult me bovenal met dankbaarheid
omdat het de Heer is die Zijn weg met mij gaat.
Ik heb al vaker aan u gevraagd om voor mij te bidden en ook nu vraag ik het u weer. Wilt u in voorbereiding op mijn diakenwijding voor mij bidden?
Want ik weet dat ik deze weg, de weg die God voor
mij heeft bereid, niet alleen kan lopen.
U kunt ook rekenen op mijn gebed en mag daar
ook om vragen! In gebed verbonden.
Pax Vobis

Henny Hoedemaker

Jochem van Velthoven

■ VAN HET SEMINARIE

H. JOHANNES DE DOPER

Zoals ik de vorige keer al schreef ben ik in september aan mijn laatste (zesde) studiejaar begonnen
van de priesteropleiding Bovendonk. En ben ik
naast mijn stage in Roosendaal bezig met mijn
eindwerkstuk. Ik kan u goed nieuws melden, want
op het moment dat ik deze bijdrage schrijf heb ik
mijn eindwerkstuk ingeleverd en is het wachten op
een datum voor de verdediging. Bij de uitkomst van
dit parochieblad heb ik (als alles goed gaat) mijn
eindwerkstuk verdedigd en kan ik mij verder voorbereiden op de diakenwijding. Mijn ‘Deo volente’
diakenwijding staat gepland op 10 mei in de kapel
van het seminarie Bovendonk te Hoeven.

Kerkgebouw:
H. Johannes de Doper
Provincialeweg 84, Oosteind
Secretariaat en
Parochiecentrum:
Provincialeweg 84
4909 AL Oosteind
woensdag van 9.30 tot 11.30 uur
Tel: 0162-453354
E-mail: sintjanoosteind@live.nl
Dag en tijden van vieringen:
· zaterdag om 19.00 uur
Coördinatoren:
Louis Claassen, Anny van Dongen, Wil Ligtvoet,
Mieke Verdaasdonk
Ledenadministratie: Martha Leltz
Bankrekeningnummer: NL32RABO0139501290

Ter voorbereiding voer ik maandelijks gesprekken
met de rector over de wijdingsvragen en lees ter
ondersteuning een boek van de Amerikaanse kardinaal Dolan, ‘Priests for the third Millennium’.
Daarnaast studeer ik nog steeds aan Bovendonk,
want het studiejaar loopt gewoon door tot eind juni.
Ik ben zeer dankbaar dat ik deze opleiding mag
volgen, dankbaar voor het vertrouwen dat de bisschop aan mij heeft gegeven om zes jaar lang te
onderzoeken of mijn verlangen tot het priesterschap, werkelijk is wat God in mijn hart heeft gelegd. Ik vind het nog steeds een voorrecht te om te
mogen studeren aan Bovendonk, om zo met mezelf bezig te zijn, om er voor God en de mensen
meer te kunnen zijn. 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’. Ik wil in de navolging van Christus, in Zijn
liefde voor God en voor de mensen, ‘altijd iemand
anders tochtgenoot’ zijn.

Het H. Doopsel ontvingen
7 december:
Zoey van Dongen, dochter van Joost
en Ester van Dongen-Raats
Tess Severijns, dochter van Nordie
en Angela Severijns-Raats
Van ons gingen heen
15 december: Petrus Gerardus Maria
Rombouts, 85 jaar
17 december: Lucia Adriana Eugenia
Jespers - van Dongen,
88 jaar
7 januari:
Adrie van Loon - van der
Krabben, 80 jaar
22 januari:
Johannes Gerardus van Loon,
81 jaar

In wil aan de vooravond van mijn wijding ook hier
mijn familie, vrienden en vriendinnen bedanken,
15

■ BENEFIET KERSTCONCERT - OPENSTELLING MARIAKAPEL VANAF 2 MEI

Tel: 0162-470954
E-mail: st-antonius@zonnet.nl
Website: www.st-antoniusoosterhout.nl

Op 21 december heeft er een benefiet kerstconcert
plaats gevonden in de kerk, dat grote belangstelling
heeft genoten onder een breed publiek. De presentatie was in handen van Anton Kamps en Femke
van den Heijkant en er werd een keur aan muzikaliteit ten gehore gebracht door het gelegenheidsorkest, het Oosterhouts Mannenkoor, de Ladykantjes
en de Santa’s met Thimo van Strien. Hartelijk dank
voor eenieder die medewerking heeft verleend aan
dit mooie evenement.
Na afloop was er gelegenheid tot het drinken van
warme glühwein en chocolademelk bij de warmte
van een gezellig brandend vuurtje op het kerkplein.
Kortom erg sfeervol en zeker voor herhaling vatbaar .
De gulle opbrengst uit de vrije bijdrage van het publiek is geheel ten goede gekomen aan het faciliteren van de openstelling van de Mariakapel. In de
dienst van 2 mei zal hier extra aandacht aan worden geschonken; vanaf dat moment zal de Mariakapel dagelijks geopend zijn voor u van 10.00 19.00 uur.

Dag en tijden van vieringen:
· zondag om 9.30 uur
Coördinatoren:
Ria Janmaat-Markhorst, Wim de Jong,
Ad Kouwelaar
Ledenadministratie: Joke van Ham
Bankrekeningnummer: NL29RABO0139901566
Het H. Doopsel ontvingen
16 november Nola van der Steen
16 november Jesse Vereggen
21 december Noël Tillenmans
28 december Sem Heesakkers
28 december Milan Kapitein
4 januari
Duuk Snelders
4 januari
Som Okonkwo
11 januari
Eva van Dongen
Van ons heen gingen
12 oktober
Broeder Frans Huiting,
91 jaar, benedictijn van de
Sint-Paulus communiteit
16 oktober
Toos van Vugt, 88 jaar,
weduwe van J. Borstrok
19 oktober
Zuster Teresa van der Veeken,
87 jaar, benedictines van de Onze
Lieve Vrouwe Abdij
25 oktober
Piet van den Heijkant, 89 jaar, echtgenoot van Toos Prinse
17 november Tonny Sestig, 75 jaar, echtgenote
van Paul van Vugt
17 november Wilma Opstroom, 50 jaar
8 december Elisabeth van Gils, 82 jaar, weduwe
van Jozef Gouverneur
1 januari
Nel van Baal, 84 jaar, weduwe van
Jo van Aard
25 januari
Piet Kouters, 90 jaar, echtgenoot
van Jo Klaassen
2 februari
Anna van Mook, 83 jaar, weduwe
van Willem Sestig

■ CARNAVALSDIENST
Carnavalszaterdag werd
in
Oosteind
gestart met een
carnavalsdienst
met voorganger
pastoor Ronald
van Bronswijk.
Het was een
mooie carnavaleske dienst met goedgemutse kerkgangers waarbij "allus op zunne kop" ging. De
Prins, Prinses, Nar, Raad van Elf en andere feestvierende kerkgangers gingen menigmaal in polonaise door de kerk onder de vrolijke klanken van
EigeWijs of De Zingende Nootjes. Een mooie aftrap
voor een paar zotte dagen waarna we weer 6 weken gaan matigen om daarna Pasen te kunnen
vieren.

■ TERUGBLIK OP EEN HECTISCH 2014

H. ANTONIUS VAN PADUA

Het jaar 2014 ligt al weer een maand achter ons.
Het was een jaar van verrassingen, leuke en minder leuke.
Vele vrijwilligers zetten zich het afgelopen jaar
weer in voor hun Sint-Antoniuskerk. Ieder deed dat
op zijn eigen wijze.
De vier koren gaven elke zondag klank aan de vieringen. De bloemen-versiergroep gaf kleur aan de
kerk. De communiewerkgroep van de SintAntoniuskerk bereidde alle eerste communicanten
van de Catharinaparochie voor op hun Eerste
Communie.
Het secretariaat was elke werkdag open en voor de
mensen die bij het Inloophuis ‘De Vinder’ binnenliepen was er een kopje koffie of thee met een

Kerkgebouw:
St. Antoniuskerk
St. Vincentiusstraat 113,
Oosterhout
Secretariaat en
Parochiecentrum:
Antoniushuis De Vinder
St. Vincentiusstraat 113a
4901 GJ Oosterhout
maandag t/m vrijdag van
9.00-12.00 uur en van
13.30-16.00 uur (behalve
woensdag)
In de schoolvakanties alleen ochtenduren
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koekje Het Inloophuis mocht zich verheugen over
het feit dat er steeds meer mensen kwamen.
De werkgroep “Openstelling Antoniuskerk” richtte
twee exposities in waar honderden mensen op af
kwamen.
In september werd de vrijwilligersdag groots gevierd en op 9 november werd er met een lach en
een traan afscheid genomen van onze pastoraal
werker Marion Corvers. Tien jaar lang was ze ons
nabij en we hebben haar gemist tijdens haar jaar
van ziekte en afwezigheid.
De coördinatoren van de Sint-Antonius zorgden
ervoor dat alles in de kerk en het Antoniushuis vlotjes verliep.
De initiatiefgroep Sint-Antonius Geloofsgemeenschap Oosterhout diende bij het kerkbestuur een
plan in om de geloofsgemeenschap van de SintAntonius en het gebouw te behouden.
Minder goed nieuws kwam van het bestuur van de
Catharinaparochie om behalve onze kerk ook de
Maria en Cornelius medio 2016 te sluiten.
De Sint-Antonius Geloofsgemeenschap diende
daarom onmiddellijk een bezwaarschrift in tegen de
sluiting van onze kerk bij het kerkbestuur. Een ontvangstbevestiging is inmiddels ontvangen.
Het jaar werd afgesloten met een sfeervolle viering
in de grote zaal van het Antoniushuis.
Tot slot even nog de cijfertjes van het afgelopen
jaar 2014:
dopelingen * kinderen
* volwassenen
communicanten
vormelingen
kerkelijk huwelijk
overledenen

het afscheid van Bertje van Dongen als organiste.
Meer dan 32 jaar heeft zij op vele momenten de
kerkdiensten muzikaal ondersteund. Johan van
Mook heeft méér dan 13 jaar als koster het reilen
en zeilen van vele kerkdiensten mede ondersteund.
Beiden ontvingen veel dank, een mooie bos bloemen en een cadeaubon.

■ WAT VINDT U VAN HET CATHARINABLAD?
De periodieke uitgave van de Catharinaparochie is
inmiddels vier keer verschenen. Het wordt door
vrijwillige postbezorgers bij de betalende leden in
de brievenbus gestopt. Er is aan iedere uitgave
veel aandacht en zorg besteed. Ook door
Antonianen. We zijn eigenlijk benieuwd wat u van
het blad vindt. Over de vormgeving, de inhoud of
het aantal keren dat het verschijnt. Ook zoeken we
bij u de bereidheid om ook eens een stukje aan te
leveren. Uw reacties kunt u kwijt bij mij:
adkouwelaar@outlook.com of telefonisch
0162 422714. Doen!
Ad Kouwelaar

VERRIJZENIS
Kerkgebouw:
Verrijzeniskerk
Vondellaan 43,
Oosterhout
Secretariaat en
Parochiecentrum:
Vondellaan 43
4904 BA Oosterhout
maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur
Tel: 0162-453502
E-mail: info@verrijzeniskerkoosterhout.nl
Website: www.verrijzeniskerkoosterhout.nl
Dag en tijden van vieringen:
· Zie agenda op de website
Coördinatoren:
Jo van Beek, Jos Bleijlevens en Kees de Kok
Ledenadministratie: Lambert Mutsaers
Bankrekeningnummer: NL71RABO0139903720
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■ RUIM JE KAST OP VOOR SAM’S KLEDINGACTIE VOOR MENSEN IN NOOD!
Bent u ook uw kledingkast aan het opruimen nu de
winter bijna voorbij is? Breng uw overtollige, nog
bruikbare kleding naar onze kledingcontainers bij
de Antoniuskerk, St. Vincentiusstraat 113a in Oosterhout! Bij de Antoniuskerk wordt al ruim tien jaar
kleding ingezameld. Vorig jaar (2014) werd hier
nog bijna 36.000 kilo kleding en schoenen uit de
containers gehaald. Met de opbrengst van de kleding worden de projecten van Cordaid Mensen in
Nood gesteund.
Help Cordaid Mensen in Nood en breng uw volle
zakken kleding en schoenen voortaan ook naar de
blauwwitte containers bij de Antoniuskerk.

Van ons heen gingen
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:

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

De heer Piet Ots, weduwnaar van Rikie
Schrauwen. Partner van Corry van Leysen. Overleden op 21 november in de leeftijd van 83 jaar.
Wij zijn Piet heel dankbaar voor al het werk wat hij
gedaan heeft voor de Verrijzeniskerk. Het houtwerk
van onder andere het altaar en de lezenaar zijn van
zijn hand.

■ DANKWOORDEN VOOR BERTJE VAN
DONGEN EN JOHAN VAN MOOK
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 4 januari in
Antoniushuis De Vinder is aandacht gegeven aan
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Mevrouw Riet Sprinhuizen-van Wijk, weduwe van
de heer A.M. Sprinhuizen. Zij overleed op
25 november in de leeftijd van 89 jaar.

Op kerstavond was er door de jongeren, samen
met de Vereniging van Eigenaren (VvE) van de
Hortensiahof, voorafgaand aan de gezinsviering,
een Kerst-Inn georganiseerd. In de Hortensiahof,
gelegen naast de Verrijzeniskerk, was er gelegenheid om een beker warme chocolademelk, glühwein of koffie te drinken. Dit werd gedaan onder het
genot van kerstmuziek, een sfeervol houtvuur en
een kerstkransje. Veel bewoners van de
Hortensiahof kwamen een kijkje nemen en een
groot aantal kerkbezoekers nam ook deel aan de
Kerst-Inn.
Zowel bij de viering als bij de Kerst-Inn werd de
muziek verzorgd door Jeroen op zijn accordeon.
Jeroen is bezoeker van de zorgboerderij in
Den Hout en was er trots op dat hij mocht komen
spelen.
Verder werd de samenzang begeleid door het vertrouwde trio Peter, Ed en Karin. Tijdens de dienst
werd zoals ieder jaar het kerststuk opgevoerd,
maar nu geheel verzorgd door de jongeren. Verrassend was de combinatie van het gebruikelijke
toneelspel in de kerk en de opgenomen filmbeelden tijdens de knutselmiddag. Het kerstspel had als
rode draad: “op zoek naar”. Na het spel gingen de
kerkbezoekers op zoek naar de voorbeden: wie ze
vond, las ze ook voor. Een mooi interactief moment. Na het dankgebed werd met zijn allen in de
kring het Onze Vader gebeden en werd de vredeswens uitgedeeld. We kijken terug op een sfeervolle
kerstavond in de Verrijzeniskerk.
Jongeren: Bedankt. Voor herhaling vatbaar! We
kijken uit naar jullie volgende activiteit in de
Catharinaparochie.

De heer Cok van Leeuwen, echtgenote van Ton
van Leeuwen-Beuger. Hij overleed op 9 december
in de leeftijd van 86 jaar.
De heer Eugéne Raymakers, hij overleed op
20 december in Geertruidenberg in de leeftijd van
89 jaar.
Mevrouw Stefi Skiba-Plonka weduwe van Ludwik
Plonka. Zij overleed op 29 januari in de leeftijd van
98 jaar.
Mevrouw Corry Rohacsek-Snoeren weduwe van
Mihály Rohacsek. Zij overleed op 31 januari in
Dongen in de leeftijd van 84 jaar.
Moge zij allen in Gods liefde verder leven.
Jo van Beek

■ KERST INN – GEZINSVIERING
Bij het nadenken over de toekomst van de
Verrijzeniskerk zijn in juni gesprekken gevoerd met
een aantal groepen. Ook met een groep jongeren
is gesproken over wat zij vinden en wensen van de
kerk in het algemeen en de Verrijzeniskerk in het
bijzonder.
Tijdens dat leuke en openhartige gesprek kwam
onder andere naar voren dat de jongeren bereid
zijn om mee te helpen met diverse activiteiten. Zo
hebben ze bij vrijwilligersbijeenkomst de catering
voor hun rekening genomen. Ook boden ze aan om
de gezinsviering met de kerst te organiseren. En
dat is gebeurd. Hieronder een kort verslag van hun
hand.
Woensdagavond 24 december kerstavond, deze
wordt in de Verrijzeniskerk al jaren gevierd met een
gezinsviering om 19.00 uur. Voor deze viering heeft
een aantal jongeren, die al eerder actief waren binnen de Verrijzeniskerk, de organisatie ter hand
genomen.
Op 13 december werden de eerste voorbereidingen voor de gezinsviering getroffen. Er werd een
knutselmiddag gehouden en de kinderen knutselden schapen, een ezel en een kameel.
Dat waren de attributen voor de film. Daarna werd
het kerststuk gespeeld en gefilmd, zodat het gebruikt kon worden voor de gezinsviering.

Jos Bleijlevens

■ HUISBEZOEK
Om een oude traditie, het bezoeken van parochianen, weer nieuw leven in te blazen, willen Jo van
Beek, Jan Kuijpers en Kees de Kok deze traditie
onderbrengen bij de huidige ‘Bezoekersgroep’. De
bedoeling is dat parochianen, die aangesloten zijn
bij de Verrijzeniskerk van tijd tot tijd een bezoekje
krijgen.
Het is duidelijk dat ons zeer uitgedund pastoresteam daar nauwelijks meer aan toe kan komen.
De huidige bezoekersgroep bezoekt al jaren voornamelijk de zieken onder ons. We zijn al een aantal
maanden bezig met overige bezoeken van onze
medeparochianen en hebben daar een goed gevoel bij.
We willen de groep uitbreiden naar ongeveer 8-10
personen. Iedereen probeert om elke week één
bezoek af te leggen en zij komen om de drie à vier
weken bij elkaar. Dan worden ervaringen uitgewisseld en wordt er bezien op welke wijze veranderingen opgevangen kunnen worden.
Indien iemand prijs stelt op een bezoekje of een
gesprek, of denkt dat iemand anders wel een bezoek wil hebben, schroom niet om even contact op
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te nemen met Jo van Beek, tel. 06-38528905 of
0162-455496.
Er zal te allen tijden eerst contact opgenomen worden om te vragen of het op prijs gesteld wordt, dat
er iemand langs komt.
Wij hopen, dat wij hierdoor een beetje van de
boodschap van Jezus van Nazareth: er zijn voor de
medemens, over kunnen brengen.

moet worden en wat we in groepsverband kunnen
blijven doen. We houden u van de ontwikkelingen
op de hoogte.
Namens de coördinatoren, Frans van der Wijst

H. CORNELIUS
Kerkgebouw:
H. Corneliuskerk,
Houtse Heuvel 12
Den Hout
Secretariaat en
Parochiecentrum:
Houtse Heuvel 12
4911 AW Den Hout
dinsdag van 9.30-11.00 uur
donderdag van
10.30-11.45 uur
Tel: 0162-452502
E-mail: secretariaat@cornelius-denhout.nl
Dag en tijden van vieringen:
· zaterdagavond om 19.00 uur
· donderdag om 9.00 uur
Coördinatoren:
Marja van Gils, Bert van den Heijkant,
Anne Heitling-Lenselink, Jan Kusters
Ledenadministratie: Marja van Gils
Bankrekeningnummer: NL34INGB0004.3544.17

De coördinatoren van de Verrijzeniskerk

H. MARIA
Kerkgebouw:
H. Maria
Wilhelminalaan 63
Oosterhout
Secretariaat en
Parochiecentrum:
Wilhelminalaan 63
4905 AT Oosterhout
maandag t/m vrijdag van
9.30-12.30 uur
Tel: 0162-453113 of
06-16935992
E-mail: info@thomasoosterhout.nl
Website: www.thomasoosterhout.nl
Dag en tijden van vieringen:
· zondag om 11.00 uur
Coördinatoren:
Leo Ernst, Mieke Huiskamp, Frans van der Wijst
Ledenadministratie: Annemiek van Buchem,
Frans van den Hurk
Bankrekeningnummer: NL48RABO0139901515

Het H. Doopsel ontvingen
8 november: Xavi, zoon van Joost en
Kelly van Gils
15 januari: Nick, zoon van Esther en
Ronnie Havermans,
broertje van Stef en Elise
4 februari: Marly, dochter van Kitty Caron en
Carlo Siemons, zusje van Stef en Bas

■ SLUITING MARIAKERK
Met verslagenheid heeft onze gemeenschap kennis
genomen van het besluit van het bestuur om de
Mariakerk medio 2016 te sluiten. De beslissing om
de Mariakerk te sluiten staat in schril contrast met
het eerdere voorstel om de kerk te behouden. De
Mariakerk zou bij uitstek de plek zijn om de meer
vooruitstrevende katholieken een vaste plek te bieden en te binden aan de Catharinaparochie. Van
deze redenering vinden we niets meer terug in het
nieuwe besluit. Of er in de toekomst nog plaats is
voor deze groepering wordt daarom door ons zeer
betwijfeld.
Aan het inkrimpen van de 7 kerkplekken in
Oosterhout ontkomen we echter niet gezien de
teruggang van het aantal kerkbetrokken katholieken. Dit is de reden waarom onze gemeenschap
berust in het genomen besluit. Wij hebben immers
al eerder een fusie met kerksluitingen meegemaakt
en dit zal waarschijnlijk ook de laatste niet zijn.
Bezorgd zijn we wel over onze gemeenschap zelf.
Hoe gaat iedereen zijn plekje weer krijgen in een
van de overblijvende kerken van de Catharinaparochie. De vraag dringt zich op wat kunnen we
doen om de mensen voor de parochie te behouden. Hiervoor wordt een werkgroep opgericht die
zich gaat beraden over wat er in stand gehouden

Van ons heen gingen
9 november: Jan Joosen, in de leeftijd
van 89 jaar
24 december: Theo Hasselo, echtgenoot van Ans HasseloWieliszek, in de leeftijd
van 75 jaar
18 februari: Corrie van Gennip-Bul,
in de leeftijd van 95 jaar

■ GEMATIGD ENTHOUSIASME OVER MOGELIJKE OVERDRACHT CORNELIUSKERK
Het definitieve besluit om de Corneliuskerk open te
houden ligt nu bij de bisschop van Breda. In april
van dit jaar wordt uitsluitsel verwacht.
Conny van den Boogaard

19

COLOFON
Vicariaat Breda
Drs. P.M.P. Verbeek
Secretariaat
Hooghout 67
4817 EA Breda
Per 1 april:
Veemarktstraat 48
4811 ZH Breda
Openingstijden 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
Telefoon
076-5224537
E-mail
vic.breda@bisdombreda.nl

Dit parochieblad is een uitgave van de
Catharinaparochie
Catharinaparochie Oosterhout
Secretariaat
Markt 17
4901 EP Oosterhout
Openingstijden maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 12.00 uur
Telefoon
0162-432339
E-mail
info@catharina-parochie.nl
Website
www.catharina-parochie.nl
Rabobank
NL37RABO0156228947
Bestuur
José van den Bogaart, lid
Ronald van Bronswijk, voorzitter
Mariet van Goch, vicevoorzitter
Joke Rooijmans-Alberts, secretaris
Jos Trommelen, lid

Wijzigingen ledenadministratie
· Bent u in de parochiekern komen wonen?
· Verhuist u binnen Oosterhout of naar een andere woonplaats?
· Is uw situatie/gezinssamenstelling gewijzigd
door bijvoorbeeld huwelijk, geboorte, overlijden?

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

Wilt u zo vriendelijk zijn deze wijzigingen door te
geven aan uw eigen parochiekernsecretariaat. Het
e-mailadres staat vermeld bij de parochiekernen.

Teamassistente
Rianne Claassen

Jaargang 2 – voorjaarseditie –
Dit is een periodieke uitgave.
Insturen kopij: redactie@catharina-parochie.nl of
afgeven bij secretariaat van de eigen parochiekern.

Redactie
Elly Beljaars
Corry van den Bosch
Ronald van Bronswijk
Jos Trommelen

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.

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