Eten wordt weer een beleving,
met vlees van Havermans.

Alles van eigen boerderij en slachterij
Maandelijkse import Ierse vrouwelijke runderen voor eigen mesterij, voor de beste Irish beef.

Onze specialiteiten:








































































































 




















 




















































CATHARINAPAROCHIE

Jaargang 2

zomereditie

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

Als ik deze legende lees dan denk ik: waar ik ga of
sta, Christus openbaart zich overal en aan iedereen. Hij wil met ons zijn op de weg die wij gaan op
onze levenstocht. En of u nu op vakantie gaat of
niet, Hij is er, en blijft trouw. Daarom zegt Hij: ik
ben die ik ben. Ik zal er zijn en al nemen we geen
reiszak, schoenen of wat dan ook mee op onze
reis, Hij is erbij! Mogen wij, als we gaan, zo onbezorgd op vakantie gaan wetende dat Hij de weg is
en ons de weg wijst, en mogen we, als we gaan,
bidden tot de H. Christoffel voor een veilige reis en
terugkomst in de Catharinaparochie.
Namens het pastoresteam alvast een fijne
vakantie.

VOORWOORD
VAKANTIE
Er op uit om bij te tanken?
De vakantieperiode staat al weer voor de deur.
Sommigen gaan niet weg, anderen zijn al weg geweest of gaan nog een keer. De vakantiebestemmingen zullen ook heel anders zijn, dat geldt ook
voor het vervoer en interesse. In de maand juli
neem ik zelf even afstand, om er op uit te gaan en
bij te tanken. Dat is nodig want het is druk, druk
druk. Maar ik besef dat dat voor veel mensen geldt.
Na een bewogen jaar met veel bestuurlijke en pastorale werkzaamheden (zoals u verder kunt lezen
in dit parochieblad), bedenk ik me hoe ik de maand
juli ga invullen, of juist niet. Er hoeft tenslotte niets.
Wellicht ga ik genieten van de natuur, samen met
mijn twee Labradoodle-honden, Evi en Noah. Familiebanden wat aanhalen, vrienden bezoeken, genieten van kunst en cultuur en wellicht kathedralen
en kerken bezichtigen, mediteren, bidden, lezen,
het hoort er wat mij betreft allemaal bij. Als ik op
reis ga dan denk ik altijd meteen aan de
H. Christoffel: vertaald (Christusdrager) o.a. patroon van de reizigers en weggebruikers. Maar
misschien ook wel omdat zijn naamdag in juli, in
mijn vakantieperiode dus, de 24e gevierd wordt. Er
zijn meerdere legendes rond Christoffel. Een ervan
verhaalt van ene Reprobus die zo arrogant was dat
hij zijn diensten alleen wilde aanbieden aan het
allerhoogste gezag. Eerst trad hij in dienst bij de
koning, die echter bang bleek te zijn voor de keizer.
Hij trad in dienst bij de keizer, maar die was bang
voor de duivel. Toen bood hij zijn diensten aan de
duivel. De duivel was echter bang voor Christus en
Reprobus besloot Christus te gaan dienen.
Dat deed hij, op advies van een kluizenaar, door
mensen op zijn brede rug een rivier over te dragen.
Op zekere dag moest hij een klein kind de rivier
over tillen. Terwijl hij daarmee bezig was werd het
kind echter zwaarder en zwaarder, totdat Reprobus
bijna bezweek en tot zijn schouders in het water
stond. Toen openbaarde het kind zich als Christus
en doopte Reprobus in de rivier. Zijn doopnaam
werd Christoffel, Christusdrager. Jezus liet Christoffels staf groen uitlopen en zond hem weg om het
evangelie te prediken.

Pastoor R. van Bronswijk

VAN DE REDACTIE
De redactie gaat met haar tijd mee en heeft het
parochieblad inmiddels digitaal beschikbaar via de
website van de Catharinaparochie
www.catharina-parochie.nl.
Op de Homepagina rechts onderin ziet u steeds de
laatste vier edities van het parochieblad. De allerlaatste editie eerst, daarna de voorlaatste, enz.
Als u op de betreffende editie klikt, wordt deze
geopend in Adobe Reader. Op dat moment heeft u
de keuze om het parochieblad op te slaan dan wel
op uw scherm te lezen.
Indien deze manier van lezen u bevalt dan is een
berichtje aan het e-mailadres van de redactie,
redactie@catharina-parochie.nl, voldoende. Graag
vermelding van uw volledige naam en adres en bij
welke parochiekern u ingeschreven staat.
Op het moment dat er een nieuwe uitgave van het
Catharinaparochieblad verschijnt sturen wij u een
e-mail met een link naar de website van de
Catharinaparochie.
Elly Beljaars

NIEUWS VAN HET BESTUUR
Ontvang de heilige Geest, zei hij. Dat was de titel
op het misboekje van Pinksteren. Vele parochianen
waren getuige van een geestrijke viering met een
1

uitbundig, prachtig, krachtig koor Capella Catherina. En uit vele kernen waren we bijeen. Wat een
mooie Pinksterviering voor katholiek Oosterhout en
alle gasten die de dienst meemaakten. De Geest
werkt, geeft kracht en gaven in zevenvoud.
In diezelfde geest die troost en bemoedigt zijn we
als bestuur bezig met de uitwerking van het parochieplan. En de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat
we de werking van de geest daarbij hard nodig
hebben. In elke kern is maatwerk nodig. En voor
maatwerk samenwerking en bemoediging, ondersteuning en goede raad.
Het bestuur staat voor ingewikkelde en zware keuzes. Leden van def
i
nanci
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van gebouwencommissie zijn daar zeer actief bij
betrokken. De keuzes betreffen mensen die bij de
parochie in vaste dienst zijn en hen die een vergoeding ontvangen voor hun inzet. In de komende
periode gaan we in gesprek met hen: voorgangers,
medewerkers van het parochiecentrum, dirigenten,
organisten en koren over de voorgenomen maatregelen. Zoals bekend betreffen de keuzes ook de
gebouwen. De reden is simpel en bekend: we ontvangen veel te weinig inkomsten voor al het goede
werk dat gedaan wordt in de geest van God.
Het bestuur is blij dat Jos Trommelen de rol van
penningmeester a.i. op zich heeft genomen en dat
Jan Bastianen de gebouwencommissie in het bestuur vertegenwoordigt.
Als we samen kerk zijn, kunnen we ontwikkelen en
lichtheid ervaren. Met vereende krachten wordt
immers al het werk minder ingewikkeld en lichter.

kerktaxi, het schoonmaken, het voorbereiden van
de v
i
er
i
ngen,de f
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het onderhoud van de gebouwen, het bezoeken
van parochianen die een steuntje in de rug nodig
hebben ..... Kortom er zijn veel mensen die hun
handen uit de mouwen steken om daadwerkelijk
samen kerkgemeenschap te zijn. Met uw hulp zijn
wij heel erg blij.
Fi
nanci
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Ook aan de oproep om financieel bij te dragen is
gelukkig gehoor gegeven. Dit blijkt uit de in onderstaande tabel opgenomen cijfers.
Parochiekern
Basiliek St. Jan
H. Marcoen
H. Cornelius
Verrijzenis
H. Johannes
de Doper
St. Antonius
H. Maria
Totaal
Catharinaparochie

Bedrag *)

Begrote
kerkbijdrage

% **)
70%
68%
82%
62%
92%

18.250

65%
84%
73%

*) Ontvangen kerkbijdrage tot en met 30 april 2015
**) Gerealiseerd in % tot en met 30 april 2015

Op basis van de cijfers blijkt dat tot en met eind
ontvangen in de zeven kerkplekken. Uiteraard zijn
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Kerkbalans. Immers circa 60% van de totale inkomsten van onze parochie komt vanuit uw bijdragen aan deze actie. Natuurlijk hopen en rekenen
wij erop dat de mensen die nog niet (volledig) hebben betaald de komende maanden hun (resterende) bijdrage zullen overmaken. Op die manier kunnen we de begrote inkomsten ook daadwerkelijk
halen.
Het minimale richtbedrag, vanuit het Bisdom aan-

pastoraatsgroep. Uit elke kern zijn parochianen
bereid gevonden die bijdragen aan de opbouw, die
meedenken en praten over wat in de Catharina
pastoraal vermag!
Een andere ontwikkeling is die van parochiekerncommissies. Stapsgewijs en per kern kunnen er
leden aangesteld worden die in de betreffende kern
zorgdragen voor beheerszaken. Zij worden door
het bestuur benoemd. Nu al zijn er kandidaten in
kernen daarvoor. Met die ontwikkelingen laait het
vuur van Pinksteren en waait de Geest die ons
verbindt in de naam van de Vader en de Zoon.

vrij om zelf het bedrag te bepalen.

Mariet van Goch, vicevoorzitter

U kunt uw parochiebijdrage ook voldoen in de vorm
van een periodieke schenking. Inmiddels betalen
al heel wat parochianen hun bijdrage op deze wijze. In het volgende artikel vindt u meer informatie
over deze aantrekkelijke manier van schenken.

WAT IS DE KERK U WAARD?
Met deze woorden werden circa 6.500 gezinnen
in januari jl. opgeroepen
om een bijdrage te leveren aan de katholieke kerken van de Catharinaparochie in Oosterhout. Zowel
financieel als in praktische zin als vrijwilliger.
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Zoals bij u wellicht bekend is, heeft het bestuur van
de Cat
har
i
napar
ochi
e een Fi
nanci
ël
e Commi
ssi
e
ingesteld. Deze commissie kijkt met het bestuur en
de zeven kerkplekken kritisch naar mogelijkheden
om het tekort van de afgelopen jaren van circa

Samen de schouders onder het parochiewerk
De parochianen werden uitgenodigd om alle activiteiten die binnen de zeven kerkplekken plaatsvinden te steunen. Gelukkig zijn er veel mensen die
hun schouders onder het parochiewerk zetten. Op
uiteenlopende wijze wordt hulp geboden: voor de

een (beperkt) positief resultaat.
Daarbij wordt streng naar de uitgaven gekeken.
Uiteraard wordt ook op alle manieren geprobeerd
2

om de inkomsten toe te laten nemen. De inkomsten
uit parochiebijdragen tot en met april 2015 zien er
positief uit. Daar zijn wij blij mee.

gen bij Jos Trommelen, penningmeester,
0162-455988 of jptrommelen@gmail.com.
Jos Trommelen, penningmeester

We hopen dat u zich als parochiaan blijft bekommeren om de voortzetting van het pastoraat en het
-zijn met en voor elkaar en in de samenleving.
Wij hebben uw hulp daarbij hard nodig, uw deelname,uwi
nz
etenuwf
i
nanci
ël
eonder
st
euni
ng.Wi
j
kunnen eenvoudigweg niet zonder u!

NIEUWS VAN BISDOM
Bisdombedevaart
Tijdens de afsluiting van het Jaar van het Gebed
heeft bisschop Liesen bekendgemaakt dat het bisdom in de herfstvakantie van 2019 opnieuw op
bedevaart zal gaan. Het doel van de nieuwe bedevaart in 2019 wordt op een later moment bekendgemaakt.

We danken u heel hartelijk en wij waarderen uw
steun enorm.
Werkgroep Kerkbalans

Sint Franciscuscentrum
Het Sint Franciscuscentrum is het centrum in het
bisdom van Breda voor geloofsverdieping en vorming en voor diaconale actie.
Zie voor het overzicht van activiteiten en cursusaanbod de agenda op de website van het bisdom:
www.bisdomvanbreda.nl.

TARIEVEN
De tarieven voor 2015 zijn enigszins aangepast.
Onze parochie volgt de voorstellen van het bisdom.
De tarieven zijn opgenomen in de colofon.

PERIODIEK SCHENKEN? VOORDEEL
VOOR U EN ONS!

NIEUWS VAN VICARIAAT

Velen van u betalen hun parochiebijdrage. Daar
zijn wij u uiteraard erg dankbaar voor, want zonder
uw bijdrage kan onze gemeenschap niet bestaan.
U kunt deze bijdrage als gift aftrekken van uw belasting, maar alleen als u meer dan 1% van uw
inkomen aan giften besteedt. En dan nog alleen
voor het deel boven deze 1%.

GEVRAAGD: ZANGERS EN ZANGERESSEN IN MARIAVIERING TE BEAURAING
Op 6 september is er om 11.00 uur weer een
mooie Mariaviering van bisdom Breda in
Beauraing. Voor die viering is de organisatie op
zoek naar zangers en zangeressen die deze viering mee willen opluisteren. De heer Harrie
Muskens zal daarbij dirigeren. Omdat er liederen
gezongen worden, die vrijwel door iedereen gekendz
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hankelijk waar de meesten vandaan komen zal daar gerepeteerd worden. Voor het vervoer naar
Beauraing kunt u met korting gebruikmaken van de
bus van de dagbedevaarders.
Voor koffie en warm eten wordt speciaal op aanvraag voor u gezorgd tegen een afgesproken prijs.
Maar u mag uiteraard ook in Beauraing op eigen
kosten gaan eten. Hebt u belangstelling en wilt u
de zondagviering mee komen opluisteren, dan kunt
u zich opgeven bij: de heer H. Muskens, e-mail:
H.Muskens@hetnet.nl of mevrouw C. Antens Sol,
e-mail: corriesol@gmail.com.

Er is echter een aantrekkelijkere mogelijkheid.
Deze levert u profijt op. Als u besluit tot een "periodieke schenking" kunt u het hele bedrag aftrekken,
dus zonder de drempel van 1%. Dat betekent een
belastingvoordeel voor u. Dit voordeel hangt af van
de hoogte van uw inkomen, maar varieert van 20%
tot 52%! U belooft dan wel om vijf jaar lang het afgesproken bedrag aan ons te betalen. En u hoeft
hiervoor niet naar de notaris. Een schriftelijke afspraak is voldoende. Bij overlijden tijdens die vijf
jaar, vervalt de afspraak.
ochie. U betaalt 20% belasting. Als u een periodieke
schenking met ons afspreekt, krijgt u ieder jaar
lasting, waardoor het u geen
ochie. U betaalt 52% belasting. Als u een periodieke
schenking met ons afspreekt, krijgt u ieder jaar
het u geen

PASTORAAL WERK
VAN JANUARI 2015 TOT NU
Bijpraten over het pastorale werk.
Een team van drie mensen, van wie er door ziekte
van een van ons, maar twee aan het werk zijn,
heeft ook met aanvulling van een parttime diaken
met zeven kernen in een periode van veranderingen de handen v
ol
.De coör
di
nat
or
en komen, in
een overgangsperiode naar Parochiekerncommissie niet meer samen. We spreken elkaar niet dagelijks. Wat gebeurt er in de Catharinaparochie in
pastoraal opzicht? Waar werkt het team aan?
Reden om even bij te praten.

Uiteraard is het fijn voor onze parochie als u dat
voordeel geheel of gedeeltelijk aan ons wilt laten
toekomen. U kunt namelijk uw bijdrage verhogen,
waardoor u - na teruggave van de belasting - net
zoveel betaalt als nu.
Een flink aantal parochianen ging u al voor. Wellicht is het ook iets voor u? Het is lastige materie,
dus schroomt u niet om nadere informatie te vra3
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Pinksteren en de feesten van de patroonheiligen
(c.q. wijdingsfeest) in de kernen. De gemeenschap
van de H. Marcoenkerk in Dorst maakte veel werk
van het naamfeest van de heilige, en gelukkig
zagen we vele parochianen uit andere kernen in de
processie, de viering en op het feest.
In die lijn vieren we ook in 2015 op 22 november
weer samen de naamdag van Catharina. Dit jaar
komt daar een bijzondere tentoonstelling bij.
Margret Tielemans, fotografe uit Dorst, werkt aan
een fotorapportage waarbij zoveel mogelijk vrijwilligers van de Catharinaparochie tijdens hun werk
worden gefotografeerd. Wellicht is ze al bij u op
bezoek geweest, zo niet dan komt ze binnenkort.
De tentoonstelling die het werk van vrijwilligers in
de Catharinaparochie laat zien, zal in de Mariakerk
te bezichtigen zijn op Catharinadag.
Het team werkt ook aan de versterking van de pastorale organisatie. Er is een pastoraatsgroep i.o. bij
elkaar gebracht met leden uit alle kernen. Deze
groep denkt na over en werkt mee aan het pastoraat in de hele Catharinaparochie. Samen met de
pastoraatsgroep roept het team bij gelegenheden
een 'breed beraad' samen om te spreken over een
pastoraal inhoudelijk onderwerp. In juni komen
v
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liturgie, het team en de pastoraatsgroep samen
voor een gesprek over de liturgie.

In hoofdlijnen
De hoofdlijn is: het team werkt aan de uitvoering
van de pastorale plannen die zijn beschreven in het
bij het schrijven van dit artikel nog steeds 'concept' parochieplan. We werken aan de gezamenl
i
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vitaliteit in de ker
nen:s
c
haal
v
er
gr
ot
i
ngéns
c
haalverkleining. In drie punten samengevat:
1. Het team trekt zoekend naar mogelijkheden op
met gemeenschappen waarvan de kerken zijn
aangewezen om te sluiten.
2. We verzamelen, brengen gemeenschappen
samen, richten ons op activiteiten voor de hele
parochie. We bouwen aan de pastorale organisatie
van de Catharinaparochie.
3. We werken mee aan de vitaliseringsplannen die
per kern in het parochieplan zijn opgenomen.
Optrekken met geloofsgemeenschappen
Het parochieplan spreekt over het sluiten van drie
kerken in onze parochie, drie gemeenschappen
maken een moeilijke tijd door. Het team trekt zoekend naar mogelijkheden voor voortgang van het
pastoraat met hen op.
De gemeenschap van de Mariakerk heeft een
'verhuisgroep' in het leven geroepen. Deze groep
bekijkt of de gemeenschap in totaal natuurlijk kan
ieder voor zich kiezen een nieuw thuis kan vinden
in een van de andere kerken. Er zijn afspraken
gemaakt met de Verrijzeniskerk en de Basiliek om
de mogelijkheden te onderzoeken.
De gemeenschap van de Antoniuskerk behoudt
Antoniushuis de Vinder en ziet mogelijkheden om
daar ook te gaan vieren. Wat is er nodig om daar te
de
kunnen vieren, en daarnaast de diaconie
Inloop te behouden en de diaconale en catechetische activiteiten uit te breiden, zoals het
parochieplan belooft? Zouden we bijvoorbeeld een
maandelijkse bijeenkomst met kinderen kunnen
organiseren in de Vinder? Wat zijn, pastoraal gezien, de mogelijkheden? We spreken daarover met
de coör
di
nat
or
en.Voorde z
omer
v
akant
i
e nog
ondanks dat nog niet alles duidelijk is spreken we
ook met vrijwilligers en parochianen.
Rond het kerkgebouw in Den Hout wordt een
'Haalbaarheidsonderzoek herbestemming' uitgevoerd waarvan de resultaten in oktober van dit jaar
bekend zullen zijn. Intussen spreekt het team ook
i
nDenHoutr
egel
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de mogelijkheden van de voortzetting van het pastoraat met of zonder kerkgebouw.

De vitaliseringsplannen van de kernen
In de aanloop naar het parochieplan hebben alle
kernen de eigen vitaliteit in kaart gebracht en verdere vitaliseringsplannen gemaakt. Die plannen zijn
grotendeels opgenomen in het parochieplan.
Binnen de Catharinaparochie werkt het team dus
ook met de kernen 'apart' aan de vitaliteit binnen
een kern. Vitale actieve kernen maken zolang zij
de Catharinaop het geheel betrokken zijn
parochie alleen maar sterker.
Zo werken we in de Verrijzeniskerk bijvoorbeeld
mee aan de opzet van een laagdrempelig en breed
opgezet donderdagavondprogramma. In Oosteind
waren we aanwezig op de lunchbijeenkomsten,
spraken en dachten mee over de plannen voor een
zorgcentrum en we legden contact met de school.
Dat laatste zullen we ook doen in Den Hout en
Dorst en enkele basisscholen in de stad. In Dorst
werkten we van harte en intensief mee aan de
voorbereiding van Meikes Dorst. Wat een energie,
en vitaliteit roept dat op!
Ook in de binnenstad, rond de Basiliek zijn voorgestelde plannen uit het parochieplan door het team
mee opgepakt. Gewerkt wordt aan een 'levendig
die zolang zij niet vercentrum' in de pastorie
kocht is, in gebruik is door de vrijwilligers van de
een maandeBasiliek en de Catharinaparochie
lijkse laagdrempelige inloop, en het begin van de
aanleg van een kruidentuin door een groep vrijwilligers, waarbij we ook andere kernen hopen te be-

Eén gel
oofsgemeenschap in de Catharinaparochie
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Zover zijn we nog niet en of dit werkelijk de toekomst wordt, moeten we afwachten. Kernen kunnen bijvoorbeeld zo vitaal zijn of worden dat we
ook op lange termijn meerdere kerken blijven
behouden.
Maar hoe dan ook, we hebben een richting nodig,
een koers die we kunnen varen en voor nu is dat:
4

trekken. De wens om meer kinderen te betrekken
bij de Basiliek lijkt te slagen met de opzet van
'Catharina's Kinderkoor'. Een kinderkoor dat de
pastorie en de Basiliek als thuisbasis heeft, maar
bedoeld is voor kinderen en kinderactiviteiten uit en
in de hele parochie.

In alle vieringen heb ik in het eerste deel van de
preek proberen uit te leggen, dat voor mij communie onlosmakelijk is verbonden met Eucharistie. En
om Eucharistie te vieren heb je een priester of een
bisschop nodig, geen vrijwilliger, pastoraal werker
of diaken. Ik ben er voorstander van, dat iedereen
zoveel mogelijk in de gelegenheid gesteld wordt
om iedere zondag Eucharistie te kunnen vieren.
Dat is ook de opdracht van de Kerk. Het steeds
kleiner worden van de katholieke gemeenschap in
de Nederlandse Kerkprovincie maakt het aan de
andere kant ook weer mogelijk dat er meer
Eucharistie kan worden gevierd. Wat we echter als
parochie niet moeten doen, is ons blind staren op
alleen maar de vieringen. Kerk zijn is immers veel
meer! Begin mei verschenen de resultaten van een
onderzoek naar vrijwilligerswerk. Bijna de helft van
de Nederlanders verricht vrijwilligerswerk en het
merendeel van deze vrijwilligers is kerkelijk
geëngageer
d.I
n de di
aconal
e opdr
achtv
an de
Kerk ligt de liefde voor de naaste besloten en dat is
een opdracht voor ons allen. Het is belangrijk om je
steeds af te vragen of ons handelen wel gericht is
op de waardigheid van de menselijke persoon, of
wij ons inzetten voor het welzijn van iedereen, of
we oog hebben voor solidariteit en gerechtigheid.
In de brief van Jakobus wordt dit heel duidelijk ge-

Veel meer dan dit
Natuurlijk gebeurt er in de kernen, en in de
Catharinaparochie als geheel veel meer dan wat
wij hierboven hebben beschreven. Het 'gewone'
pastorale werk gaat door met de inzet van heel
veel vrijwilligers en daar waar we nodig zijn het
team. De deuren van de inloophuizen staan gastvrij open. Kinderen hebben na een voorbereidingstraject hun Eerste Communie gedaan.
Gezinsvieringen en Kindernevendiensten gaan
door. Kinderen worden gedoopt. Mensen ontvangen de ziekenzalving. De communie wordt aan huis
gebracht, vrijwilligers bezoeken mensen, het team
gaat op huisbezoek en overledenen worden begraven. Het Thomasprogramma van de Catharinaparochie bracht een goed bezochte serie bijeenkomsten over 'een andere kijk op dementie'. Over
de Vredesweek en het Vormsel wordt al weer nagedacht. Veel te veel om op te noemen.
Structureel contact
I
nf
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aarheef
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natoren in bijna alle kernen bezocht. Daaruit kwamen
soms vervolgafspraken voort, soms ook niet. De rol
van 'pastor-coach' (een pastor met speciale aandacht voor een of meerdere kernen) is 'officieel
nooit afgeschaft' maar met de huidige bezetting is
een dergelijke rol niet realistisch meer. Toch wil het
team graag structureel contact met de kernen,
daar
om wi
l
l
enwev
anafj
unidecoör
di
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or
envan
alle kernen graag maandelijks gaan bezoeken.

mens te beweren dat hij geloof heeft, als hij geen
redden? Stel dat een broeder of zuster geen kleren
heeft en niets om te eten, en iemand van u zou hun

wat heeft dat voor zin? Zo is ook het geloof, op
zichzelf genomen, als het zich niet uit in daden,
-17).
Hierin ligt voor iedere katholiek, voor iedere parochie en dus voor de gehele Kerk een heldere taak
en een grote uitdaging door alle eeuwen heen en
dus ook voor de toekomst van de H. Catharinaparochie!

Ronald van Bronswijk, Hennie van Hattum

EERSTE KENNISMAKING MET DE
H. CATHARINAPAROCHIE
Zeer betrokken, erg behulpzaam en uitermate vriendelijk
zijn de parochianen die ik de
afgelopen weken heb mogen
ontmoeten in Den Hout, Dorst,
Oosteind en Oosterhout. Trots
op de eigen kerk en emotioneel zeer betrokken. Die emotionele betrokkenheid
heb ik vooral daar ervaren, waar het kerkgebouw
midden volgend jaar gesloten gaat worden.
De emoties gekoppeld aan de nieuwe ervaring dat
de diaken geen Woord- & Communieviering leidt,
maar wel een viering van Woord & Gebed is voor
sommigen de spreekwoordelijke laatste druppel.
Naast alle vriendelijkheid heb ik dus ook afkeuring,
afwijzing en boosheid van parochianen mogen
ervaren.

Ti
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ankemöl
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VOOR HERHALING VATBAAR: BIJBELAVOND MET BISSCHOP LIESEN
Donderdag 30 april bezocht
bisschop Liesen de Catharinaparochie voor een catecheseavond rond de bijbel. Op de open
uitnodiging aan alle parochianen,
meldde zich een 'select gezelschap' van ongeveer vijftien
personen.
Na het bidden van het getijdengebed in de kerkruimte, vonden we in de Huiskamer van de
Verrijzeniskerk een prettige en passende ruimte
voor het vervolg.

5

"Laten we beginnen met Marcus, hoofdstuk 1,
vers 1"
We beginnen gewoon bij het begin, hoofdstuk 1,
vers 1. Daar staat: 'Begin van de goede boodschap
van Jezus Christus, Zoon van God' en dat 'Begin'
verbindt ons met een ander begin. Welk boek begint er zo?
'Genesis, exact!'. Dus wat doet Marcus, al met zijn
eerste woord: hij laat de lezer weten dat er iets
groots is gebeurd, hij verbindt zijn goede boodschap met de grootsheid van dat allereerste begin.
En dat was slechts het allereerste woord, er volgden andere verzen die ons als toehoorders meenamen, dwars door de Bijbel. 'Het is ongelooflijk',
zegt Jo van Beek, 'hij nam ons mee door de hele
Bijbel. Hij weet van A tot Z waar het staat. Wij, en
Toon al helemaal niet
zijn geen Bijbelkenners.
We hebben een Bijbel in huis, maar die is, zal ik
maar zeggen, nog zo goed als nieuw. Vanaf het
begin was het boeiend, en nergens hoogdravend,
alles in een verstaanbare taal. Echt voor herhaling
vatbaar'.

We hopen in het najaar opnieuw een bijeenkomst
met de bisschop te kunnen organiseren. Aan goede wil ontbreekt het niet, maar de agenda van de
bisschop is druk bezet. We zoeken naar een datum
in Oosterhout, daarnaast kunnen we proberen vervoer te regelen vanuit Oosterhout naar Hoeven
waar de bisschop maandelijks een Bijbelavond
biedt. Als u belangstelling voor een van beide
heeft, of voor beide, laat dat dan even weten via
een mailtje aan het secretariaat van de Catharinaparochie: info@catharina-parochie.nl.
Hennie van Hattum, pastoraal werkster

CARITAS
Caritas collecteert de komende maanden weer
voor een aantal goede doelen. Wij vragen uw bijdrage hiervoor. Bedankt!
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 hulpgoederen.

Leren van een geleerde
Bisschop Liesen kreeg de kans om de Bijbel grondig te bestuderen en weet inderdaad bijna alles van
de Bijbel. Dat is op zich niet uniek, Bijbelwetenschappers zijn er velen, maar de bisschop heeft
zich ook ontwikkeld tot een leraar die met zichtbaar
plezier en met groot pastoraal inlevingsvermogen
zijn kennis weet over te brengen. 'Het was geweldig', zegt Corry van den Bosch, 'ik heb er heel veel
van opgestoken, echt heel waardevol'.
Berdien Evers gaat maandelijks met 'mensen van
Chemin Neuf' naar Bovendonk voor de Bijbelcatechese van de bisschop. 'Ik ben al een leven
lang met geloof bezig', zegt zij, 'eerst van buitenaf,
maar langzaamaan is het ingedaald en nu pakken
ze het me echt niet meer af'. Haar man Bert valt
haar bij, 'ik ga niet zo vaak als mijn vrouw, voor mij
was het de eerste keer, en ik vond het gewoon
mooi en heel goed. Fijne sfeer, dat gesprek zo
tussen mensen is geweldig'.
Pastoor Harry de Valk kwam, zoals hij aankondigde, binnen met veel kritische vragen over kerk,
bi
sschoppenendehi
ër
ar
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de vriendelijke ontvangst door de bisschop 'die me
gewoon bij naam bleek te kennen'. Na afloop vertrok hij met 'een goed gevoel over de sympathieke
manier waarop bisschop Liesen de Bijbel uitlegt en
voor iedereen een vriendelijk woord heeft'.

Augustus: MIVA
MIVA ondersteunt mensen i
n Af
r
i
ka, Az
i
ë 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.
September: Stichting Leergeld
Stichting Leergeld Oosterhout en omstreken richt
zich op ouders en verzorgers van schoolgaande
kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met een
laag inkomen. De doelstelling is dat deze kinderen
volwaardig kunnen deelnemen aan school-, sporten verenigingsactiviteiten waar de overheid niet in
voorziet.
Jos Trommelen

DIACONIE
ZIEKENDAG 2015
Zoals een mantel om mij
heen geslagen
Dit beeld, dat Simon Kuyten
destijds bij zijn afscheid als
deken heeft ontvangen van
het IPV, geeft treffend het
thema weer.

'Voor herhaling vatbaar'
Ongeveer vijftien mensen waren er, en ze zijn er
in mijn woorden
'laten we dit
unaniem over:
meer doen', laten we duiken in de wortels van ons
geloof, in de geschriften. Vertel ons, leer ons zonder te beleren, leg de geschriften voor ons open!
Deelnemers vragen om meer: 'We wilden bellen',
zegt Berdien Evers, 'wil je het alsjeblieft nog een
keer organiseren? Naar Hoeven gaan is prima,
maar als het in Oosterhout kan dan zou dat geweldig zijn.'

Het kunstwerk verbeeldt de
Emmaüsganger
s
,di
ede
aanwezigheid van de Heer
ervaren als een mantel om
hen heen geslagen.
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Dit jaar is de viering en bijeenkomst rond de
Catharina Ziekendag op zaterdag 4 juli vanaf
16.00 uur in de Verrijzeniskerk (Vondellaan 43).

voor mensen, tenminste zolang 'ergens' het geld
daarvoor wordt gevonden. Maar verzorgingshuizen
gaan dicht. Vrijwilligers worden werkeloos en deelnemers aan de voormalige activiteiten, moeten
hun tijd elders zien te vullen. Helma van Driel werkte 23 jaar als vrijwillig activiteitenbegeleidster in de
Buurstede, totdat het beleid veranderde. 'Echt, je
kan het niet geloven, de deur ging gewoon dicht!'.
Zij is nu een van de mensen die warm loopt om in
de binnenstad zinnige momenten van ontmoeting
aan te bieden.

In aansluiting op de Wereld Ziekendag en de Nationale Ziekendag organiseert de Stuurgroep Caritas
en Diaconie van de Catharinaparochie jaarlijks een
themabijeenkomst in het kader van de Catharina
Ziekendag in samenwerking met De Zonnebloem
en HOOM.
Deze bijeenkomst is voor alle mensen uit
Oosterhout en overige belangstellenden, die in hun
leven te maken hebben met ziekte, ziekenzorg

Eerste ont-moetingsmoment
De Catharinaparochie heeft naast een kerk een
prachtige pastorie midden in de stad en wil heel
graag dat zoveel mogelijk mensen daar zinnig gebruik van maken. Daarom organiseren we in het
centrum van de stad ont-moetingsmomenten voor
mensen die graag met andere mensen in contact
komen.

iedereen.
De organiserende partijen hopen dat ook u van de
uitnodiging gebruik zult maken. Met elkaar kunnen
we een kring vormen van troost, kracht en bemoediging voor allen die zorg nodig hebben en voor
allen die zorg geven.
Programma
Om 16.00 uur bent u van harte welkom in de viering van Woord en Communie met lichtritueel en
ziekenzegening door handoplegging. Voorgangers
zijn de heer Henk Berflo en mevrouw Gerrie van
Bree.
De zang wordt verzorgd door het dameskoor van
de Verrijzeniskerk onder leiding van Willy Peeters.
Daarna is er volop gelegenheid elkaar persoonlijk
te spreken in een informeel samenzijn en een bescheiden broodmaaltijd. U bent van harte welkom.
Aanmelding
U hoeft zich niet op te geven voor de viering. Als u
ook deelneemt aan de maaltijd, is aanmelding wel
gewenst. Wilt u graag komen, en hebt u vervoer
nodig? Schroom dan niet en meld u aan. Onze
vrijwilligers komen u ophalen en brengen u weer
veilig thuis. Flyers met antwoordstrook liggen in alle
kerken, buurthuizen en verzorgingshuizen. U kunt
zich ook aanmelden via het secretariaat: telefoon
0162 432339 of mail: info@catharina-parochie.nl.

Op de eerste bijeenkomst waren er 17 mensen,
vooral dames die
koffie drinkend, bloemschikkend en genietend van de weldaad van een handmassage een plezierige, ontspannen middag met
elkaar doorbrachten. We zagen verschillende bekende gezichten die reageerden op een rechtstreekse uitnodiging, maar ook 'onbekende' mensen die reageerden op de flyer in hun brievenbus of
de uitnodiging in het Weekblad Oosterhout hadden
gelezen. In ieder geval het smaakte naar meer',
dus bieden we een vervolg.

Gerrie van Bree

OVERIG NIEUWS

Het vervolg
Een klein onderzoekje aan het eind van de middag
met de vraag 'hoe vaak moeten we dit doen',
leverde nogal wat verschillende antwoorden op. Er
is een keuze gemaakt. We organiseren elke maand
een bijeenkomst. De ene maand drinken we alleen
koffie en is het een gezellig samenzijn. De daaropvolgende maand is er ook iets bijzonders te doen,
bloemschikken met massage of iets anders. Steeds
van 14.00 tot 16.00 uur. Houd u Weekblad
Oosterhout en Facebook in de gaten voor de aankondigingen! Wij verwelkomen u graag tijdens de
open middagen. Opgeven is niet nodig. U kunt gewoon binnenlopen.

"ONT-MOETEN"
Momenten van contact in de binnenstad
Op 23 april stond de deur van de pastorie op de
Markt open voor mensen die zomaar even binnen
wilden lopen voor een kopje koffie met elkaar. Wie
daarvoor voelde kon tegelijkertijd onder deskundige
leiding een mooi bloemstukje schikken. Daarnaast
konden de gasten genieten van de weldaad die
uitgaat van het masseren van handen die vaak een
leven lang 'in de weer zijn geweest'.
Ontmoeten, contact, aanraking
Wij allemaal hebben als mensen behoefte aan
contact, gezelschap, genegenheid en warmte van
elkaar. Zonder dat, gaat het niet of moeizaam. En
natuurlijk, in onze samenleving, wordt er gezorgd

Ineke Havermans, Helma van Driel, Ilse Willems,
en het pastorale team van de Catharinaparochie
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Wat ook zeer de moeite van het bekijken waard is,
zijn de bijzonder kunstzinnig gerestaureerde muurschilderingen in de Marcoenkapel. Kleurrijke decoraties met verfrissend heldere ornamenten in terra
kleuren springen daarbij in het oog. Het lijkt alsof je
tussen de zuilengang op de wanden, die de zijkapel flankeren, een heldere nacht inkijkt, waarin
flonkerend gouden sterren stralen. Hiermee heeft
Kees Wirken een fraai en stukje vakmanschap afgeleverd, dat mooi op tijd voor de viering van
Maikes Dorst klaar was.

OUDE TIJDEN HERLEVEN IN DORST
Op 3 mei is de traditionele bedevaart van Maikes
Dorst nieuw leven ingeblazen. Nadat verleden jaar
op zondag 21 september de bedevaart voor
Sint Kenilis, de heilige Cornelius van Den Hout, op
touw was gezet was dit jaar Marcoen van Dorst
aan de beurt.
Op de eerste zondag van mei begon het allemaal
al vroeg in ons kerkdorp Dorst. Een groep vroege
vogels vertrok om 7.15 uur vanuit Oosterhout. De
bijna 25 pelgrims, die op weg waren naar Santiago
de Compostella kwamen om 08.30 uur aan bij de
Vredeskapel aan de Wethouder van Dijklaan. Van
daar werden zij onder de muzikale begeleiding van
de Dorstse Boerkes opgehaald om in de tuin van
de pastorie op koffie en thee onthaald te worden.
Het weer zat mee. Tijdens de zegening door pastor
Ton van Balveren kwam een vrolijk zonnetje te
voorschijn en dwarrelden er bloesemblaadjes over
de groep gezegende pelgrims. De bus waarmee ze
naar Spanje op weg gingen werd door de aanwezige familie en vrienden uitgezwaaid.
Er waren nog heel wat wandelaars vanuit
Oosterhout, die gehoor aan de oproep gegeven
hadden om naar ons voor de gelegenheid versierde kerkdorp te komen wandelen. Mensen uit alle
kernen van de Catharinaparochie gaven acte de
pr
ésence i
n Dor
st
.De r
out
ev
an de Vr
edeskapel
naar de Marcoenkerk was met kerkelijk witte en
gele linten versierd. Hier en daar hing zelfs de vlag
e

Na afloop was er nog een gezellig samenzijn in de
pastorietuin, waarbij broodjes, aspergesoep, koffie,
thee en een drankje geserveerd werd. In de huiskamer van de pastorie waren voor de liefhebber
Marcoen parafernalia te bezichtigen, die de
Marcoenbroederschap uit Steenbergen in de hoogtijdagen van Maikes Dorst onder haar hoede had
en nu voor de gelegenheid tijdelijk door het
Markiezenhof van Bergen op Zoom beschikbaar
waren gesteld.
Zoals het vroeger gebruikelijk was, gingen ook nu
devotie en negotie zij het in bescheiden mate
waar men kennis kon maken met het bijengilde. Er
waren honing en bloemzaden te koop, die de bijenstand op niveau houden. Ecologisch verantwoord
dus. Al met al een mooie aanzet voor een jaarlijks
terugkerend evenement in Dorst.
Henny Hoedemaker

VAN DORST NAAR SANTIAGO DE
COMPOSTELA EN OVER LOURDES
TERUG! EEN IMPRESSIE

opgehaald bij de Vredeskapel.

We hadden niet beter kunnen treffen op zondag
3 mei 2015! Vanuit Oosterhout met 24 pelgrims op
weg naar Meikes Dorst, dwars door de bossen, in
Dorst met muziek onthaald en in processie naar
Sint Marcoen. Dankjewel voor de ontvangst, de
pelgrimszegen, de koffie en de eerste stempel.
We hadden het niet beter kunnen treffen! Schitterend weer tijdens onze wandelingen in Spanje,
ruim zeventig kilometer in totaal. Door prachtige
natuur, verdwaalde dorpen, de voorjaarsschoonheid van de Camino vol met bloemen, geel, blauw,
violet en ooievaars volop! Intens genieten! De
indrukwekkende kathedralen van Burgos, Leon en
Santiago de Compostela zelf. En jawel, tijdens de
pelgrimsmis het zwaaien van het menshoge wierookvat, een belevenis!

Een processie met communicanten, koor, misdienaars en kerkgangers trok door het dorp naar de
kerk. Daarbij werd het Marcoenrelikwie onder een
baldakijn, de nieuwe Marcoenicoon, geschilderd
door Marieta Rotariu en het onlangs gerestaureerde Marcoenvaandel meegedragen. Met recht een
heuse herleving van oude tijden te noemen.
Om 11.00 uur was er een plechtige eucharistieviering in de kerk. De icoon van de Heilige Marcoen
werd aan het begin van dienst ingewijd door de

We hadden het niet beter kunnen treffen! Met een
geweldige groep mensen twaalf dagen op weg,
samen; zoekend tussen kritisch bevragen en intens
geloven. In harmonie; klaar staan voor elkaar, aanvullen, lachen, huilen en troosten. Twaalf dagen vol
onuitsprekelijke momenten die we in het hart
bewaren.

Deze ceremonie gaf Maikes Dorst een extra
dimensie. De prachtig geschilderde afbeelding van
de patroonheilige is van nu af aan door iedereen in
de kerk te bewonderen.
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derlijke
melange van hotelzeep, verse parfums, deodoranten en aftershaves, een milde streling voor de
neus!
We hadden het niet beter kunnen treffen! Mensen
onderweg, ontmoetingen; kort lang, oppervlakkig
intens, boeiend ontroerend. Bindingen die altijd
weer ont-bindingen zullen zijn van afscheid nemen
en loslaten. E Ultreia, en maar verder. E Suseia, en
steeds verder. Deus Aja Nos, moge God ons
helpen.

gebouwd. Maar goed, ons vader zong dus, mijn
oudere broer zong en ik dus ook maar. Daarbij was
ik ook nog misdienaar bij de zusters in het bejaardencentrum. Daar hadden ze een koortje van brave
zusters, die werden begeleid op een harmonium.
De zuster die er op speelde had evenwel maar heel
kort, dan wel heel slecht les gehad want met de
linkerhand liet ze gewoon alle tonen liggen, alsof je
naar een Roomse doedelzak luisterde. Maar als
dan evenwel de zuster-organiste van het Ziekenhuis kwam spelen, met de prachtige naam Maria
Beata, nou dan hoorde je wel wat anders.
Ondertussen moest je als jongenskoorzanger(tje)
ook op zaterdagavond het Marialof zingen. Dan
stond je met je neus tegen de balustrade van het
hoge koor naar beneden te kijken, Latijnse dingen
e-

We hadden het niet beter kunnen treffen! Wat hebben we gelachen en gezongen! En is er dan nooit
onenigheid geweest? Jazeker! Die ene keer in
Lourdes. De dag nadat twee pelgrims ieder drie
trappisten hadden gedronken en ze de volgende
ocht
endv
ast
st
el
dendatheterei
genl
i
j
kéént
ev
eel
was geweest. Maar welke hadden ze dan moeten
laten staan? De middelste of de laatste? De discussie liep hoog op en uiteindelijk werd voor het
compromis gekozen: de middelste, die hadden ze
beter niet kunnen nemen.
We hadden het niet beter kunnen treffen; samen
onderweg en we zijn veilig thuisgekomen!

grote orgel. Na het lof was het dan dringen om bij
de speeltafel te gaan staan om daar de organist te
zien spelen. Of die nou goed of slecht speelde
weet ik niet, maar dat apparaat, dat orgel, met al
Ik vond het wel wat. Dus ik op orgelles. Maar dat
ging zomaar niet. In die tijd hoorde je, alvorens met
je billen op de orgelbank te kruipen, eerst een paar
jaar pianoles te hebben gehad. In dit geval bij de
organist van de kerk, bij Cees Boots. Die kwam uit
Zaandam en als Veghels jungske keek je daar toch
wel tegen op. Die tongval, die Zaandamse bravour;
dat waren we dus niet gewend in Veghel. Bovenzachtst gezegd enige spanningen, maar een prima
docent was hij wel. En zo zachtjes mocht je dan af
en toe eens een stukje voor de mis spelen of na de
mis. Uiteindelijk kreeg ik orgelles in Eindhoven op
de Muziekschool bij Richard Kroes en vanaf 1970
begon ik mijn eerste mis te fiedelen. Salaris:
f. 0,75, persoonlijk door de kapelaan overhandigd!
Ik heb dat 10 jaar gedaan in die Lambertuskerk in
Veghel, alle missen begeleid met kinder-, meisjes-,
jongeren-, gregoriaanse en gemengde koren. Met
inspirerende dirigenten en goedwillende amateurs,
met pastoors, dekens, kapelaans en kosters. Het
was een prima leerschool.

Op de foto is de groep pelgrims te zien tussen de
beeldengroep op Alto del Perdon, op de Camino
even voorbij Pamplona. Deze beeldengroep is de
inspiratie geweest voor het decor van Schola
Cantorum Oosterhout tijdens hun concert E Ultreia
in september 2014. Beelden van dit decor zijn nog
steeds te zien aan het bouwhek rondom De Bussel
in de Torenstraat.

Hoe ziet jouw kerkmuziekpraktijk er op dit
moment uit?
Op dit moment zit ik midden in de kerkmuziek. Van
Rijen tot Woudrichem en van Hank tot Dongevaart.
In het noorden (parochie St. Elisabeth) ben ik als
regiomusicus werkzaam. Mijn taak is het om mensen te coachen, cursussen te geven en in alles bij
te staan met de praktijk van de kerkmuziek. Sinds
1980 ben ik organist-dirigent in de St. Laurentiuskerk in Dongen waar we een mooie kerkmuziekpraktijk hebben opgebouwd met twee fraaie orgels,
een goed gemengd koor en een leuk kinder- en
jeugdkoor. Wat je daar allemaal voor moet doen is
niet in dit korte bestek te beschrijven maar het is
veelomvattend!

Walther Halters

KERKMUSICI VAN DE PAROCHIE
ORGANIST EN DIRIGENT FRANS
BULLENS (1954)
Hoe ben je met de kerkmuziek in aanraking
gekomen? En wie of wat inspireerde je daarbij?
Eigenlijk gewoon volgens het boekje: de broeder
van de zesde klas was ook het hoofd van de school
éndi
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i
gentv
anhetj
ongenskoor
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j
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j
het mannenkoor. Dat alles gebeurde in de schitterende kerk van St. Lambertus in Veghel, mijn geboorteplaats. Dat gebouw heeft me wel degelijk
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En sinds januari vorig jaar mag ik samen met Jan
Willems de muzikale scepter zwaaien in de St. Jan.
Een mooie kerk en een fijn koor om mee te werken.

Hieronder vindt u de tijden van vieren in al onze
parochiekernen. In het Weekblad Oosterhout en op
de website van de parochie (www.catharinaparochie.nl) kunt u altijd de actuele gegevens van
de vieringen vinden.
In de Basiliek is er iedere zondag een eucharistieviering; in de parochiekernen streven we ernaar
éénkeerpermaandde eucharistie te vieren.

het nog prima.
Hoe zie je de toekomst van de kerkmuziek?
Die hangt nauw samen met die van de ontwikkelingen in de R.K. kerk. Gezien vanaf de jaren vijftig tot
nu, en ik heb het allemaal meegemaakt, is er zoveel gebeurd en ontwikkeld. Dat maakt je een beetje voorzichtig als je gaat denken over de toekomst.
Een gezonde kerkmuzikale toekomst hangt af van
vele omstandigheden maar vooral van inspirerende
mensen. Als die er zijn dan maakt het niet uit wat je
zingt, hoe je het zingt en waar je het zingt. Als we
lkaar met een blij en dankbaar hart, zoals Paulus
ons schrijft, dan waait die wind van inspiratie vanzelf door heel de kerk en door heel de Catharina-

Vakantieperiode
Vanwege de kleine bezetting van het team en
voorgangers die op vakantie gaan is het in de zomerperiode niet meer mogelijk om in alle kernen
wekelijks de weekendliturgie te vieren. Zoals ieder
jaar zijn er in deze periode ook geen gezinsvieringen en kindernevendiensten. Het aantal bezoekers
van de vieringen in de vakantietijd is ook altijd minder. Als je van huis bent, loop je altijd wel ergens
een kerk binnen. Dat kan ook bij ons. In de vakantieperiode zijn er ieder weekend drie Eucharistievieringen, naast de Basiliek steeds in een andere
kerk. Wij nodigen u uit om ook eens een viering in
éénv
andeander
eker
kenv
andepar
ochi
et
ebezoeken. In de periode van 18 juli tot en met 16
augustus gaan we over op dit 'vakantierooster'.
Team en bestuur hopen op uw begrip voor de gemaakte keuzes en nodigen u van harte uit bij deze
vieringen!

wel van!
Ilse Willems

VIERINGEN
In het vorige blad hebben wij u verteld dat er na het
plaatsen van het rooster in het parochieblad nog
wijzigingen kunnen plaatsvinden.

VIERINGEN IN DE KOMENDE MAANDEN (wijzigingen voorbehouden)
Parochiekern

St. Jan de Doper (basiliek)
Oosterhout

H. Marcoen
Dorst

H. Johannes de Doper
Oosteind

Vieringen in het
weekend
Doordeweekse
vieringen

Zondag 10.00 uur

Zondag 11.00 uur

Zaterdag 19.00 uur

4 juli
18 juli
19 juli
25 juli
26 juli
1 augustus
2 augustus
8 augustus
9 augustus
15 augustus
15 augustus
16 augustus
20 september
27 september
4 oktober

Woensdag en vrijdag
8.00 uur eucharistieviering
Vakantieperiode en bijzondere vieringen
16.00 uur Verrijzeniskerk: Ziekenviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Geen viering

Eucharistieviering

Eucharistieviering

Eucharistieviering

Eucharistieviering

Geen viering
Eucharistieviering
Geen viering
Eucharistieviering
19.00 uur

Geen viering
Eucharistieviering

Geen viering
Geen viering
Oecumenische viering start Vredesweek
metv
oor
ganger
spast
orH.v
anHat
t
um enDsBouv
é
17.00 uur O.L.V. Abdij, Zandheuvel: Vesperviering, afsluiting Vredesweek
11.00 uur Mariakerk: viering naamdag H. Maria van de Rozenkrans

Eucharistieviering
10.00 uur Vredeskerk:
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19e eeuw stamt, klinkt ook barokmuziek verrassend goed. Op het programma staan o.a. werken
van J.S. Bach en C.P.E. Bach. Een spannende
combinatie die u niet mag missen! Uiteraard zijn de
verrichtingen van deze beroemde organist via de
normale beeldverbinding voorin de kerk te volgen.
Ook in 2015 wordt er wederom een serie marktconcerten georganiseerd op het Maarschalkerweerd-orgel van de St. Jansbasiliek. De marktconcerten zijn gratis inloopconcerten, die in de zomermaanden (juli/augustus) telkens plaatsvinden op de
zaterdagmiddagen (aanvang: 14.30 uur) tijdens de
markt en de openstelling van de St. Jansbasiliek.
Zij duren ongeveer driekwartier en kennen een
meer lichtvoetige programmering.
Voorgaande
jaren mochten deze marktconcerten op veel bezoekers rekenen die even de St. Jansbasiliek
kwamen bezoeken en tevens konden genieten van
mooie orgelmuziek.

LUDENS: ORGELCONCERTEN OP HET
MAARSCHALKERWEERD-ORGEL
Landelijk is het jaar 2015 uitgeroepen tot
Maarschalkerweerdjaar, omdat de laatste telg van
het orgelbouwersgeslacht Maarschalkerweerd,
Michael Maarschalkerweerd, 100 jaar geleden is
overleden (www.maarschalkerweerd.info). Daarbij
bestaat ons Maarschalkerweerdorgel 125 jaar. Uiteraard wordt dit gedenkjaar door de Stichting
Ludens (www.stichtingludens.nl) aangegrepen om
het Maarschalkerweerdorgel dit jaar extra in de
schijnwerpers te
zetten.
De concertserie
wordt op vrijdag
3 juli a.s. (aanvang:
20.00
7,50) voortgezet
door
niemand
minder dan de beroemde organist en dirigent Ton
Koopman, de keizer van de barokmuziek
(www.tonkoopman.nl). De Stichting Ludens is zeer
blij dat het gelukt is om hem in dit jubileumjaar naar
Oosterhout te halen (tegen de normale toegangsprijs). Vanuit zijn jeugd is hij bekend met de
Zwolse Maarschalkerweerdorgels. Hoewel het
Oosterhoutse Maarschalkerweerdorgel uit de

H. Antonius van
Padua
Oosterhout
Zondag 9.30 uur

Het schema van de marktconcerten:
Zaterdag 11 juli (14.30 uur)
Orgelpreuvement m.m.v. de kerkmusici van de
St. Jansbasiliek alsmede de Capella Catharina
(thema:
Maarschalkerweerdorganisten/Floris
van der Putt)
Zaterdag 18 juli (14.30 uur)
Hans Okkerse (Dordrecht) m.m.v. Manja
Okkerse (viool)

Verrijzenis
Oosterhout

H. Maria
Oosterhout

H. Cornelius
Den Hout

Zondag 9.30 uur

Zondag 11.00 uur

Zaterdag 19.00 uur

Parochiekern

Vieringen in het
weekend
Woensdag 9.30 uur
Donderdag
Doordeweekse
ochtendviering
09.30 uur woord- en vieringen
communieviering
Vakantieperiode en bijzondere vieringen
4 juli
16.00 uur Verrijzeniskerk: Ziekenviering
Geen viering
18 juli
Geen viering
Eucharistieviering
Geen viering
19 juli
Geen viering
25 juli
Geen viering
Eucharistieviering
Geen viering
26 juli
Geen viering
1 augustus
Geen viering
Geen viering
Geen viering
2 augustus
Eucharistieviering
8 augustus
Eucharistieviering
Geen viering
Eucharistieviering
9 augustus
15 augustus
19.00 uur
Eucharistieviering
Eucharistieviering
15 augustus
Eucharistieviering
Geen viering
Eucharistieviering
16 augustus
10.00 uur Vredeskerk:
Oecumenische viering start Vredesweek
20 september
metv
oor
ganger
spast
orH.v
anHat
t
um enDsBouv
é
27 september
17.00 uur O.L.V. Abdij, Zandheuvel: Vesperviering, afsluiting Vredesweek
4 oktober
11.00 uur Mariakerk: viering naamdag H. Maria van de Rozenkrans
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Zaterdag 25 juli (14.30 uur)
Mark Christiaanse (Yerseke)
Zaterdag 1 augustus (14.30 uur)
Rowan van der Westen (Raamsdonksveer)
Zaterdag 8 augustus (14.30 uur)
Ton Stevens (Oosterhout) m.m.v. Cees Rijnders
(verteller) (Slag bij Waterloo, F. Ruppe)
Zaterdag 15 augustus (15.00 uur)
Frans Bullens (Dongen) (Locatie: Pels/Mutinorgel van de OLV Abdij te Oosterhout) (Franse
orgelmuziek rondom Maria Hemelvaart)
Zaterdag 22 augustus (14.30 uur)
Wouter van de Wilt (Rotterdam)
Zaterdag 29 augustus (14.30 uur)
Wout Kalkman (Oosterhout) m.m.v. Annemarie
van Keeken-Kalkman (viool)

den van hem de groeten te doen, en dat doe ik dan
ook graag bij dezen.
Laten we hopen en bidden, dat Ed weer zo snel
mogelijk in de kerkelijke maatschappij mee kan
draaien.
Kees de Kok
Noot van de redactie: Ed is nog steeds blij met een
kaartje. U kunt dat via de Catharinaparochie aan
hem sturen.

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
Coör
di
nat
or
en:
Loek van Driel, Jan Rouwhorst, Ilse Willems
Ledenadministratie: Annelies Trommelen
Bankrekeningnummer: NL43INGB0001077401

De orgelzomer wordt afgesloten op zaterdag
5 september (14.30 uur) met een bijzonder orgelconcert door de bekende organist en orgeldocent
Bram Beekman (Vlissingen). Het Maarschalkerweerdorgel in de Sint Jansbasiliek is op 29 juli
1890 ingespeeld door de destijds bekende
Amsterdamse organist Jos A. Verheijen. Beekman
zal een reconstructie geven van dit inspelingsconcert van dit jaar 125 jaar geleden. Op het programma
staan
werken
van
J.S.
Bach,
Mendelssohn, Guilmant en Widor.
Ton Stevens

OP BEZOEK BIJ ED
Op 19 mei zijn Anny, mijn vrouw, Hanz Louws en ik
op bezoek geweest bij Ed de Kever in Rotterdam.
Het eerste wat ons opviel was de bijzonder gastvrije ontvangst door Ed, maar ook door zijn vader
nblik ve
moeder komt immers uit Oosterhout, zoals we intussen weten via Voetbal International, en de
Rotterdamse nuchterheid kwamen hier mooi
samen.
Ed maakte een zeer ontspannen en gelukkige indruk. Weliswaar waren de gevolgen van zijn beschadiging in de hersenen nog niet helemaal hersteld, maar hij wilde er hard voor knokken, om het
genezingsproces zo goed mogelijk te laten verlopen.
Vanzelfsprekend is zijn cluppie Feyenoord breedvoerig aan bod gekomen. Overigens, niet alleen
zijn cluppie maar zeker ook en misschien nog wel
anatieke clubsupporters!! Ik heb eigenlijk nooit ge-

Het H. Doopsel ontvingen:
22 maart: Eduard Sandig
5 april:
12 april:
Bo Wolfs
26 april:
Willemijn Hollanders
26 april:
Pixie Lynn
10 mei:
Julia Bergmans
10 mei:
Sarah Bulterman
10 mei:
Laura de Jongh
Van ons gingen heen:
22 maart: Jac van Stokkom, 76 jaar
22 maart: John Oomen, 82 jaar
24 maart: Ad van den Elshout, 85 jaar
26 maart: Ben de Vos, 52 jaar
31 maart: Kees Horsten, 90 jaar
11 april:
Piet Nuijten, 76 jaar
20 april:
Wim Lambrechts, 90 jaar
21 mei:
Barbara van der Logt, 93 jaar
Ilse Willems

hadden we het zeker meer over voetballen gehad,
omdat ikzelf jarenlang een vaste bezoeker van de
thuiswedstrijden van NAC geweest ben.
Eerlijk gezegd vloog de tijd om door het gezellig
geklets van voornamelijk zijn moeder, maar waar
Ed zich ogenschijnlijk helemaal mee kon verenigen. Gevraagd is door Ed, om alle goede beken-

KINDERNEVENDIENST
Knutselmiddag Palmpasen
Woensdagmiddag 25 maart waren er 33 kinderen
die in het Koetshuis een Palmpasenstok kwamen
knutselen! Zelfs de keuken van de pastorie werd in
12

gebruik genomen door knutselende kinderen. Na
het verhaal van Palmzondag, waarbij Jezus vrolijk
wordt onthaald met palmtakken wanneer hij Jeruzalem binnenkomt, kon het versieren van het kruis
begi
nnen.Zegi
ngendr
ukaandesl
agmetc
r
èpepapier, schaar en plakband en natuurlijk mocht een
broodhaantje bovenop niet ontbreken! Alle versierde stokken zijn in de kerk gezet om op
Palmzondag te worden weggegeven.

met Pasen gevierd wordt. Aan de hand van een
levend memory hebben we alle belangrijke dagen
van de afgelopen tijd herhaald. Het laatste avondmaal? Wanneer was dat ook alweer? Op dit plaatje
zie je Jezus aan het kruis, op welke dag was dat?
Spelenderwijs hebben we het geheugen opgefrist
en wisten de kinderen aan het eind veel beter hoe
het ook alweer zit. Daarna: op naar de kerk! De
kinderen mochten de doop van Milan van dichtbij
bekijken. Wat was dat spannend! De ouders lazen
een mooie tekst voor en het kindje werd gedoopt.
Het koor sloot de dienst af met een prachtig lied.
Daarna heeft een aantal kinderen bij de kerkdeuren
paaseitjes uitgedeeld aan de kerkgangers. Het was
een mooie dienst, waarin de kinderen een grote rol
hadden.

Palmpasen
Na de gezellige en productieve woensdagmiddag
hebben we op zondag 28 maart samen met
36 kinderen Palmpasen gevierd. Net voor aanvang
van de viering mochten de kinderen de zelf versierde palmstokken in de hand nemen en zich verzamelen achterin de kerk. Met nieuwsgierige en
verwonderde gezichten keken de kinderen naar
Pastoor van Bronswijk die de palmtakjes zegende.

De komende twee data van de kindernevendiensten zijn 28 juni en 30 augustus.
Josine van der Knaap, Fabienne en Danique
Trommelen

om te ervaren dat kinderen betrokken en nieuwsgierig zijn!

EEN NIEUW KINDERKOOR. DOE JIJ
MEE?
In de Catharinaparochie van Oosterhout zijn we met
een nieuw Kinderkoor gestart en wel
speciaal voor de
Basiliek op de
Markt.

Samen met de pastoor gingen de kinderen in processie naar het altaar. Na het welkomstwoord vertrokken we naar het Koetshuis om de laatste versiering te maken voor de Palmpasenstokken.

Wehebbenaléén
Foto: Appie Bonis
repetitie gehad en
die is prima bevallen. Maar er mogen nog wel wat
kinderen bij, want we zijn maar met een klein (maar
fijn) clubje. Frans Bullens, de dirigent van de St.
Jansbasiliek, is ook onze dirigent.

Voor we gingen knutselen hebben we het Onze
Vader gebeden en de kinderen laten vertellen
waarom we Palmpasen vieren. Ook hebben we de
Goede Week verkend en konden we als begeleiders concluderen dat een aantal kinderen heel
goed weten wat we vieren met Pasen.
Het mooiste moment kwam toen we vertelden dat
de prachtige Palmpasenstok gemaakt is om aan
iemand anders te geven. Zo kan je iemand blij maken, net zoals Jezus mensen blij heeft gemaakt. En
het allerknapste is als je iets weggeeft aan iemand
die je niet kent... Wie zou dat durven? Heel veel
vingers schoten de lucht in! Toen we terug waren in
de kerk hebben veel kinderen de Palmpasenstokken en -slingers gegeven aan een onbekende.
Wat prachtig en ontroerend! Het was een geslaagde en gezellige ochtend.

Vanaf 15.30 uur kunnen we op de pastorie terecht.
Om 16.00 uur wordt begonnen met het zingen en
de andere muzikale bezigheden. Om 17.30 uur is
we
leren ook van alles en nog wat op muziekgebied:
noten, ritmes, canons en we doen allerlei muzikale
spelletjes. Het is in ieder geval heel leuk!
Aanstaande maandagmiddag hebben we weer
repetitie, die begint dus om 16.00 uur in het
Koetshuis, naast de pastorie. Om 15.30 uur is het
Koetshuis al open! Kom je meedoen?
Kinderkoor!

12 APRIL: CD-OPNAME

Eerste Paasdag
Met een groepje van zo'n tien kinderen zijn we op
Eerste Paasdag voor de kindernevendienst naar
het Koetshuis gegaan. We hadden maar kort de
tijd, want natuurlijk wilden alle kinderen de doop
van Milan van dichtbij meemaken. We hebben in
het Koetshuis kort besproken wat er nu eigenlijk

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat Floris van der
Putt, componist van zowel volksliederen als kerkmuziek, werd geboren. Van der Putt was een veelzijdig mens: naast pastoor, was hij dirigent, leraar,
organist, maar vooral componist. Hij is van grote
betekenis geweest voor de ontwikkeling van de
13

Nederlandstalige liturgische muziek in de
R.K. Kerk, maar schreef daarnaast ook veel
Brabantse volksliederen. Ter gelegenheid van zijn
100e geboortedag heeft de Nederlandse Sint
Gregorius-vereniging aan prof. dr. Anton Vernooij,
emeritus hoogleraar liturgische muziek, gevraagd
een biografie te schrijven over Floris van der Putt.
Het boek wordt gepresenteerd op zaterdag 3 oktober in de Abdij van Berne Heeswijk. Bij dit boek
hoort een CD met een aantal hoogtepunten uit het
oeuvre van Floris van der Putt. De werken worden
ten gehore gebracht door verschillende Brabantse
koren. Ook de Capella Catharina en jongerenkoor
YRDV uit Raamsdonksveer zijn gevraagd een aantal liederen van deze Brabantse componist in te
studeren en op te laten nemen. Op 12 april vonden
de opnames plaats in de St. Jansbasiliek. De opnames werden verzorgd door een geluidstechnicus
van de KRO. Onder leiding van een bevlogen Jan
Willems, die de twee koren zowel afzonderlijk als
gezamenlijk dirigeerde, werden opnames gemaakt
van diverse stukken. Terwijl buiten de temperatuur
langzaam steeg, de terrassen verder volliepen en
er onverwacht een stoet van tientallen motoren
over de markt reed, heerste binnen absolute stilte
en concentratie. In de prachtige akoestiek van onze

Als parochiekern komen via de mail heel uiteenlopende vragen binnen. De volgende wil ik u niet
onthouden: een 16-jarige jongen vraagt of hij het
geluid van de klokken van de Marcoenkerk op band
mag zetten vanuit de klokkentoren. Uiteraard hebben we hieraan meegewerkt. Wilt u het geluid van
de Marcoenkerkklokken, en van talloze andere
klokken, horen? U vindt ze op:
www.youtube.com/user/engelbertschoormans.

MEIKES DORST
We kijken terug op een sfeervolle, bijzondere
Meikes Dorst viering. Elders in dit blad leest u meer
hierover.
Vanaf deze plaats nogmaals dank aan alle mensen
die Meikes Dorst tot een succes hebben gemaakt.

SPECIALE VIERINGEN
Presentatieviering
Op 17 mei stelden de communicanten van 2015
staan op puzzelstukjes, die in elkaar passen; er
worden
stukjes
aangelegd
door
ouders,
br
oer
t
j
es
/
z
usj
es
;samen v
or
men z
e één geheel
.
Alleen het midden ontbreekt; de pastor maakt de
puzzel compleet door het middenstukje waarop
Jezus staat op te hangen. Tijdens het gesprek met
de kinderen werd hun op een beeldende manier,
door middel van druiven, gevraagd het goede door
te geven.
Tijdens het bidden van het Onze Vader, waarbij de
kinderen rondom de altaartafel staan bidt een van
de aanstaande communicanten het Onze Vader
voor: een bijzonder moment.

en gebed, prachtig
tot leven.
Linda Terpstra

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

Communieviering
De eerste communieviering op 31 mei was druk
bezocht. Dit jaar hebben we 15 communicanten;
dat ze op pad mogen gaan in geloof, samen met
ouders en andere familieleden. We hopen jullie
vaker in de kerk te zien.
Tentmis
Tijdens de jaarmarkt in Dorst, die valt tijdens het
MidzomerNachtfeest, wordt de eucharistie gevierd
in de tent op het Dorpsplein. Deze jaarlijkse terugkerende traditie Eucharistie te vieren in een tent is
bijzonder. Vieren kun je overal; we zijn niet gebonden aan ons kerkgebouw, maar dat gebouw willen
we ook niet missen.
Vieren tijdens de vakantieperiode
In de zomervakantieperiode is er niet altijd een
viering in elke kern van de Catharinaparochie. Het

Van ons gingen heen:
13 maart: Christina Peeters-Schellekens,
89 jaar, weduwe van Gerardus
Charles Marinus Peeters.
22 maart: Johanna Catharina van
Engelen-Verdaasdonk, 87 jaar,
weduwe van Petrus Wilhelmus
Adrianus van Engelen.
5 mei:
Johannes Hermanus Petrus Peeters,
85 jaar; echtgenoot van Gerdina Maria
Peeters-Peeters.

parochieblad.

VAN HET SEMINARIE
processielied startte op 3 mei voor mij de voorbereiding op mijn diakenwijding. Na de viering in
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Dorst van de Heilige Marcoen ben ik vertrokken
naar
de
Abdij
OLV
Koningshoeven
in
Berkel-Enschot voor de retraite (stille week) voorafgaand aan de wijding op 10 mei.
Een week eerder ontving ik uit handen van
rmee werd ik opgenomen onder de wijdingskandidaten. Een zeer indrukwekkende viering
waarin ik voelde dat ik op de juiste weg sta, de weg
die God voor mij heeft bereid.
Na de retraite stapte ik op vrijdagavond gewoon
weer in het studieritme tot aan zondagochtend, de
dag van de wijding. Op zaterdagavond hebben we
met alle studenten de viering geoefend en daarna
inhoudelijk met elkaar gesproken over enkele
wijdingsrituelen; de bekleding met stola en dalmatiek (de liturgische kleding van de diaken) en de
overhandiging van het Evangeliarium (het boek van
waaruit het Evangelie wordt gelezen in de
vieringen).
Op zondagmiddag arriveerden om half twee mijn
ouders, broer, schoonzus en de kinderen. Goed om
samen nog even een moment te hebben, want we
beseffen heel goed dat de wijding ook een stap is
van verder loslaten om zo meer beschikbaar te zijn
voor God en de mensen. Ik merk bij mezelf dat de
spanning wat op begint te lopen, maar als ik nog
een glaasje water drink bij ons in de keuken valt de
spanning opeens van me af. Ik zie mijn vrienden
aankomen ui
tMol(
Bel
gi
ë)
,metdez
ev
r
i
enden
(mensen met een niet aangeboren hersenafwijking)
ben ik in 2011 naar Lourdes geweest. Ik ren naar
beneden, assisteer met de rolstoelen en voor dat ik
het weet is het kwart voor drie. Ik kleed me om in
de sacristie en om klokslag drie uur start de
intochtsprocessie op de binnenplaats van
Bovendonk. Als ik de kapel binnenkom overvalt me
het gev
de kapel is haast te klein. De hele viering is overweldigend, indrukwekkend, warm, hartelijk en bovenal genade- en vreugdevol. Dit stijgt volledig
boven mezelf uit. Ik ben het niet, maar ik mag dienaar zijn net als Jezus Christus die niet gekomen is
om gediend te worden, maar om te dienen.

BEDEVAART NAAR KEVELAER
Vanuit Dorst gaan er jaarlijks bedevaartgangers naar Kevelaer.
Zij
sluiten aan bij een bedevaart vanuit
Breda en om- streken en OostZeeuws-Vlaanderen. Dit jaar is de
bedevaart op 11 en 12 augustus.
Meer informatie kunt u inwinnen bij
L. Hoebink, Eggestraat 20, Breda,
telefoon:
076-5217662;
e-mail:
bert.hoebink@casema.nl.
U allen een fijne zomerperiode gewenst; dat we
gezond terugkeren van onze vakantiebestemming
en elkaar weer ontmoeten in het hart van ons dorp:
de kerk.
Corry van den Bosch

H. JOHANNES DE DOPER
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
Coör
di
nat
or
en:
Louis Claassen, Anny van Dongen, Wil Ligtvoet,
Mieke Verdaasdonk
Ledenadministratie: Martha Leltz
Bankrekeningnummer: NL32RABO0139501290
Het H. Doopsel ontvingen:
26 april
Owen Leemans
03 mei
Dion Rovers
In het huwelijk zijn getreden:
27 maart Arjan van den Heijkant
en Ienneke Kusters

kapel uit. De vreugde die ik heb ervaren bij mijn
wijding, de opname in de kring van diakens en de
grote belangstelling doen me stralen van binnen en

Van ons gingen heen:
16 maart Lia van Rijen-van Laar, 75 jaar

UITSTAPJE KINDEREN

Ik ben God dankbaar dat Hij mij heeft uitgekozen,
maar weet ook heel goed dat ik het niet alleen kan.
De aanroeping van alle heiligen (litanie), het
hemelse gebed blijft hard nodig, zo ook het aardse
gebed. Mag ik u vragen voor mij te blijven bidden?
Ik dank u allen hartelijk voor uw gebed, belangstelling, hartelijke felicitaties en mooie kaarten. Dat
God u allen mag behoeden en zegenen daar bid ik
voor.

In de meivakantie op 4 mei, zijn de kinderen van
het kinderkoor "De Zingende Nootjes" en de misdienaars een middagje op stap geweest. Dit als
bedankje voor hun inzet voor de kerk in Oosteind.
Dit uitstapje leidde naar de Hasseltse Kapel in
Tilburg vanwege de Mariaverering in deze maand.
Buiten bij de kapel kregen ze allemaal de gelegenheid om zich te laten trakteren op heerlijke snoepjes. Het uitstapje werd voortgezet met een bezoek
aan de speeltuin, wat natuurlijk in goede aarde viel.

Pax Vobis,
Jochem van Velthoven
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H. ANTONIUS VAN PADUA
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
Tel: 0162-470954
E-mail: st-antonius@zonnet.nl
Website: www.st-antoniusoosterhout.nl

Eenmaal terug bij de pastorie stond er een heerlijke
frietmaaltijd op hen te wachten, die op ludieke wijze
was geserveerd. Helemaal leuk!!
Aansluitend werd de dodenherdenking bijgewoond
en mochten ze allemaal een bloemtak leggen bij
het monument, waarna de dag werd afgesloten.

Dag en tijden van vieringen:
zondag om 9.30 uur
Coör
di
nat
or
en:
Ria Janmaat-Markhorst, Wim de Jong,
Ad Kouwelaar
Ledenadministratie: Joke van Ham
Bankrekeningnummer: NL29RABO0139901566

COMMUNIEVIERING 31 MEI
In de dienst van 2 mei hebben de communicanten
zich gepresenteerd. Inmiddels hebben zij op 31 mei
hun Eerste Communie mogen ontvangen in een
feestelijke dienst.
Communicanten van harte gefeliciteerd!!

NAAMDAGVIERING 20 JUNI

Het H. Doopsel ontvingen:
15 februari Damon Broeders
15 februari Destin Broeders
12 april
Jodi van Mook

Op 20 juni om 19.00 uur zal een speciale viering
plaatsvinden rondom de naamdag van de patroonheilige van onze kerk in Oosteind. U bent allen van
harte welkom.

Van ons gingen heen:
25 januari Piet Kouters, 90 jaar,
echtgenoot van Jo Klaassen
2 februari Anna van Mook, 83 jaar,
weduwe van Willem Sestig
8 maart Cor van der Sanden, 78 jaar,
weduwe van Cees Rijpert
23 maart Riet Oomens, 78 jaar, weduwe van
Fr
êsv
anderPl
as

RONDLEIDINGEN KERK - ZOMER
De vakantie staat al weer bijna voor de deur. Wellicht dat u graag eens een kijkje komt nemen in
onze mooie kerk. Na het succes van vorig jaar zullen er ook deze zomer weer rondleidingen in onze
kerk worden georganiseerd. Deze zullen plaatsvinden op de woensdagen 17 juni, 15 juli en
19 augustus. Aanvangstijd 10.00 uur. U kunt zich
aanmelden bij Anny van Dongen - tel. 06-51850755
of e-mail: annyvandongen@hotmail.com.

EEN LINTJE VOOR FRANS VAN
WANROOIJ EN ANTON ENGELEN

OPENSTELLING MARIAKAPEL

Op vrijdag 24 april zijn Frans en Anton onderscheiden en werden zij lid in de Orde van Oranje
Nassau. Frans heeft vele vrijwilligersactiviteiten
ontplooid voor met name de zwakkeren in de
samenleving. Diaconie, caritas en rouwverwerking
zijn daarbij sleutelbegrippen. Ook bestuurlijk actief
in kerkbestuur, parochie en diaconale stuurgroep.
Thans nog actief als acoliet, lezer en koster.
Anton heeft zijn sporen verdiend door zich het welzijn van verstandelijk gehandicapten aan te
trekken. Vooral bestuurlijk actief op het terrein van
de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Ook was
hij bestuurslid van CNV-jongeren en lid van de
oudercommissie van basisschool Sterrendonk. Als
vrijwilliger van de Antoniusparochie bezorgde hij
het ledenblad en de post. Ook was hij actief betrokken bij het jongerenpastoraat.

Sinds 2 mei
is de Mariakapel
van
onze
kerk
dagelijks
opengesteld
voor belangstellenden. U
kunt er een
kaarsje opsteken
en
even in alle stilte in gedachte zijn of bidden.
U bent van harte welkom.
Openstelling dagelijks van 10.00 tot 19.00 uur.
Riejette Lefel
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Frans en Anton: allebei van harte proficiat met deze blijk van waardering voor jullie vrijwilligerswerk.

Website: www.verrijzeniskerkoosterhout.nl
Dag en tijden van vieringen:
Zie agenda op de website
Coör
di
nat
or
en:
Jo van Beek, Jos Bleijlevens en Kees de Kok
Ledenadministratie: Lambert Mutsaers
Bankrekeningnummer: NL71RABO0139903720

VERENIGING ST. ANTONIUS
GELOOFSGEMEENSCHAP I.O.
Het interim-bestuur heeft onlangs nieuwsbrief nr. 7
uitgebracht. Daaruit blijkt dat er nog steeds overleg
is met kerkbestuur en bisdom over de toekomst
van de Antonius. Zij (kerkbestuur en bisdom) spreken de intentie uit:
dat de kerk in 2016 wordt onttrokken aan de
eredienst en een andere bestemming krijgt.
dat h
Blijft in gebruik zoals nu, aangevuld met taken
uit het pastorale plan.
d
ook in het weekend. Dit kan ook een Eucharistieviering zijn.
dat begrafenissen, dopen, eerste communievieringen en vieringen voor hoogtijdagen naar de
St. Jan gaan.

VOOR WIE DE KLOK LUIDDE
Alle overledenen, van wie hun 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:
Mevrouw Josefa Roda-Romero, weduwe van
Rafael Roda. Zij overleed op 16 mei 2015 in de
leeftijd van 81 jaar.
Moge zij in Gods liefde verder leven.

ONDERSCHEIDING TOON VAN BEEK
Tijdens de viering op eerste
Paasdag heeft Toon van Beek
de pauselijke onderscheiding
Pro Ecclesia et Pontifice uitgereikt gekregen.
De Catharinaparochie is Toon
van Beek zeer erkentelijk voor
de 40-jarige belangeloze inzet
voor de katholieke geloofsgemeenschap van Oosterhout in
algemene zin en specifiek voor
de Verrijzeniskerk in de wijk Oosterheide.
Zijn werkzaamheden begonnen bij het parochiebestuur van de Verrijzeniskerk in 1970 onder
leiding van de pastores Wijnen en Broekmans.
Vanaf de besluitvorming rond het afbreken van de
oude Verrijzeniskerk en het bouwen van de nieuwe
Verrijzeniskerk is Toon van Beek van onschatbare
waarde geweest in het afwegen van bouwtechnische zaken rond sloop en bouw en heeft hij in de
besluitvorming een constructieve rol gespeeld. En
als je Toon nodig had: je kon hem toen dagelijks
vinden in de bouwkeet om af te stemmen met de
architect, de opdrachtgever (Thuisvester) de aannemer en onderaannemers. Zonder de inzet van
zijn bouwtechnische achtergrond (als bedrijfsleider
van een van de grootste Nederlandse civiele aannemers) hadden we de bouw wellicht niet kunnen
realiseren en zeker niet zo voortvarend.
Toon werd niet voor niets door vrijwilligers

Over al deze zaken moet de bisschop nog een
definitief besluit nemen. In een gesprek met hem
hebben wij onze bezwaren toegelicht.
Hij heeft toegezegd die bezwaren mee te nemen in
zijn besluit.
Een andere zaak is de Vereniging en de statuten.
De bisschop heeft vorig jaar gevraagd om uitstel
van de oprichting van de vereniging. Hij zou met
een voorstel komen. Enkele weken geleden is dat
voorstel gekomen. Wij hebben grote bezwaren tegen het voorstel en daarover gesproken met het
kerkbestuur. Bij ons staan de leden voorop bij het
nemen van besluiten, in het voorstel van het bisdom is het kerkbestuur de baas. Wijzigingsvoorstellen zijn ondertussen overgebracht naar het kerkbestuur.
Wij vinden als interim-bestuur dat u pas goede besluiten kunt nemen als het voorstel van het kerkbestuur verder is uitgewerkt. Daarom hebben wij
besloten de ledenvergadering uit te stellen tot de
antwoorden binnen zijn. Zodra dat het geval is zullen wij u opnieuw informeren, aldus de nieuwsbrief.
Interimbestuur

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

nieuwe Verrijzeniskerk gerealiseerd was werd Toon
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en bij ruimten voor passende nevenactiviteiten zoals lezingen in de Veertigdagentijd, yoga, gespreksgroepen voor werklozen, rouwverwerking,
kerstconcert, inloophuis et cetera. Ook na het neer17
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nnenkomende verzoeken voor het beschikbaar stellen van ruimten door hem opgepakt en al dan niet
gehonoreerd. Door zijn achtergrond als technicus
lost hij nog steeds problemen op aan verwarming,
verlichting, apparatuur of schakelt de juiste deskundigen in. Ook als parochiaan levert hij waardevolle bijdragen aan de inhoud van de wekelijkse
zondagsvieringen. Hij is koster/acoliet, hij neemt
deel aan de Werkgroep Taxidienst en haalt en
brengt parochianen, zodat zij de zondagsviering
kunnen bijwonen. Ook bezoekt Toon regelmatig
zieke parochianen en parochianen die mobiel beperkt zijn en daardoor niet naar de kerk kunnen
komen.
Toon was volledig verrast. Hij werd deze dag
80 jaar en waarschijnlijk was het daardoor dat hij
geen argwaan kreeg toen hij familie en vrienden in
de kerk zag. Daarom was hij niet echt verbaasd
toen hij naar voren geroepen werd voor de zegen,
maar toen hij de fotograaf zag kreeg hij argwaan.

ben ik sinds 2003 ruim 10 jaar met veel plezier koster geweest in de St Jan (basiliek) samen met de
toenmalige kosters. Ook heb ik gezongen in het
herenkoor van de St. Jan en deel uitgemaakt van
de lectorengroep en avondwakegroep. Ik heb daar
een mooie tijd gehad.
Omdat mijn vrouw Dominica al veel in de
Verrijzeniskerk kwam, ben ik haar gevolgd en na
een sabbatical jaar heeft Kees de Kok mij gevraagd
om cantor te worden in de Verrijzeniskerk.
2. Sinds kort ben jij actief als cantor, waarom en
wat doet een cantor Kees?
Als er geen koor is, worden, door een geoefend
zanger die eventueel ook kan dirigeren, de psalmen en liederen voor- of samen met de gelovigen
gezongen.
Het woord cantor betekent in feite voorzanger. In
de middeleeuwen ging deze naam over op de leider van het koor (schola cantorum). In deze hoedanigheid volgde hij in rang onmiddellijk op de deken of proost. De cantor neemt een belangrijke
plaats in de liturgie.
Het cantorraat in de Verrijzenis bevalt mij goed, er
wordt heel goed (beter zelfs zo zegt Jos
Bleijlevens) mee gezongen als er iemand voorstaat. Ook de gelovigen vinden het fijn dat ze alles
mee mogen en kunnen zingen. Bij de voorbereidingen heb ik veel steun ondervonden van Willy
Peeters (dirigente van het dameskoor in de
Verrijzeniskerk en zangpedagoog).
Naar mijn idee zou er op elke kerkplek, en niet alleen in Oosterhout, een cantor aanwezig moeten
zijn. De St Jan kent al een jaren een cantor.
Buiten Oosterhout ben ik al diverse malen tegengekomen dat een cantor een viering ondersteunde.
Niet alleen bij bisschoppelijke, maar ook bij gewone
vieringen. Om zo mee te kunnen en mogen zingen
ben je meer actief bezig je geloof te belijden. Stille
missen of vieringen zijn dan niet meer aan de orde.

HULP GEVRAAGD
Wie van de dames of heren heeft op maandagmiddag enkele uurtjes tijd om onze mooie
Verrijzeniskerk nog mooier, maar ook nog schoner
te houden en te maken. Er zijn al enkele vrijwilligers iedere maandag aanwezig om te poetsen,
maar we hebben nog graag versterking. Schroom
niet en laat iets van u horen. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat 0162-453502 of
met Jo van Beek 0162-455496 (of 06-38528905).
Jo van Beek

VAN KOSTER NAAR CANTOR
Sinds een aantal maanden zijn Kees en Dominica
Sanders actief in de Verrijzeniskerk. Recent hebben wij uitgebreid met Kees gesproken over zijn
bevlogenheid en zijn vrijwilligerstaken in de
Verrijzeniskerk.
Sinds augustus 2014 is Kees gedeeltelijk gepensioneerd en voor een deel nog werkzaam bij de
belastingdienst.

3. Ben je ook elders binnen de Catharinaparochie nog actief?
Helaas ben ik wegens persoonlijke omstandigheden niet meer actief in de St Jan. Mijn hart ligt nu
bij de Verrijzeniskerk. Ik ben daar goed ontvangen
en sta naast het cantor zijn ook op het organogram
ingedeeld als reserve lector. Het is goed om
dienstbaar te zijn voor anderen. Je doet het niet
voor je zelf maar voor de grote baas boven, daar
draait alles om: de naam Verrijzenis zegt genoeg!!

1. Beschrijf jouw betrokkenheid bij de kerk(en)
en Oosterhout Kees
Vanaf mijn vroegste jeugd ben ik nauw betrokken
bij de kerk. Op de lagere school in Rotterdam al bij
het kinderkoor van Jan Braun. Na de middelbare
school en tot op heden heb ik in diverse gemengde
(heren) kerk en zangkoren gezongen.
Tev
ens was i
k één v
an de kost
er
sv
an de
Laurentius en Elisabeth kathedraal Rotterdam. Ik
heb daar ook, in samenspraak met het bisdom
Rotterdam, de kathedrale cantorij in 1989
opgericht.
Na 16 jaar kosterschap verhuisden wij naar
Brabant en wel naar Made. Ik heb daar deel uitgemaakt van onder andere de avondwake- en de
lectorengroep. Nu wij in Oosterhout geland zijn,

4. Wil jij nog iets anders kwijt?
Ja, natuurlijk wil ik nog iets kwijt wat goed is om te
weten. Door mijn betrokkenheid bij de Verrijzeniskerk ervaar ik geborgenheid en ervaar ik liefde.
Bij de Verrijzeniskerk heerst eensgezindheid, is er
na de viering op woensdag- en zondagochtend
altijd koffie, een luisterend oor, een leuk of goed
gesprek waardoor er gemeenschap met elkaar
ontstaat.
Jos Bleijlevens
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Het H. Doopsel zullen ontvangen:
19 juli
Bart van Ginneken
6 september Nick Havermans

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
Coör
di
nat
or
en:
Leo Ernst, Mieke Huiskamp, Frans van der Wijst
Ledenadministratie: Annemiek van Buchem,
Frans van den Hurk
Bankrekeningnummer: NL48RABO0139901515

Van ons gingen heen:
12 februari
Theo van Ooyen, 80 jaar
6 maart
Tim van Ginneken,
zoon van Marion en
Willem van Ginneken,
broer van Rick, 15 jaar
31 maart
Kees Horsten, 90 jaar
11 mei
Betsie van Gageldonk, 82 jaar
19 mei
Toos Prinse, weduwe van
Bert Halters, 92 jaar

In het kader van het Kruiswegproject voor Basisschoolleerlingen gaven kinderen van basisschool
De Achthoek op Goede Vrijdag rondleidingen langs
de kruisweg in de Corneliuskerk. Het Kruiswegproject was een initiatief van Miranda van Bragt
van de Erfgoedstichting Den Hout, met als doel het
lijdensverhaal door te geven aan de jeugd en het te
vertalen naar het heden en de leefwereld van de
kinderen. Gewerkt werd o.a. vanuit lesbrieven.

SLUITING MARIAKERK
Bezorgd zijn we 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 is
een werkgroep opgericht die zich gaat beraden
over wat er in stand gehouden moet worden en wat
we in groepsverband kunnen blijven doen. In een
volgende uitgave hopen we u hierover meer te
kunnen melden.

Ter voorbereiding hadden de acht reporters van De
Achthoek van oudere parochianen alles te horen
gekregen over de kruisweg in de kerk. Met die informatie gingen zij aan de slag om er, naast het
oorspronkelijke verhaal, hun eigen verhaal bij te
maken. Op Witte donderdag leidden zij de leerlingen van De Achthoek rond langs de staties, op
Goede Vrijdag konden andere belangstellenden de
versie van de reporters horen. Zo dronken, volgens
hen, de mensen in die tijd wijn in plaats van cola en
valt het lijdensverhaal van Jezus een beetje te vergelijken met wat IS nu doet. Zo werd door de kinderen met veel verve en op geheel eigen wijze het
lijdensverhaal naar het heden gehaald.

Namensdecoör
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nat
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en,Fr
ansvanderWi
j
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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
Coör
di
nat
or
en:
Marja van Gils, Bert van den Heijkant,
Anne Heitling-Lenselink, Jan Kusters
Ledenadministratie: Marja van Gils
Bankrekeningnummer: NL34INGB0004.3544.17

Conny van den Boogaard - van der Put
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COLOFON
Dit parochieblad is een uitgave van de
Catharinaparochie

Verhuist u binnen Oosterhout of naar een andere woonplaats?
Is uw situatie/gezinssamenstelling gewijzigd
door bijvoorbeeld huwelijk, geboorte, overlijden?

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

Wilt u zo vriendelijk zijn deze wijzigingen door te
geven aan uw eigen parochiekernsecretariaat? Het
telefoonnummer en e-mailadres staan vermeld bij
de parochiekernen.
Tarieven
Parochiebijdrage
Doop
Eerste Communie
Vormsel
Huwelijk/ceremonieel huwelijk
Huwelijk/ceremonieel huwelijk andere
locatie
Jubileumdienst
Uitvaartdienst (incl. avondwake)
Alleen avondwake (kerk)
Avondwake in verzorgingstehuis
Dienst in crematorium of op begraafplaats zonder voorafgaande kerkdienst
Stipendium (gebedsintentie)
Niet-kerkelijke uitvaart Mariakerk
Gebruik kerk i.v.m. condoleance na
uitvaart (vooral Mariakerk).
Koffie/thee komen hier nog bij indien
van toepassing
Gebruik Antoniuskerk
1 dagdeel in de winter

Bestuur
Jos
év
andenBogaar
t
,lid
Ronald van Bronswijk, voorzitter
Mariet van Goch, vicevoorzitter
Joke Rooijmans-Alberts, secretaris
Jos Trommelen, penningmeester
Pastoraal Team
Ronald van Bronswijk, pastoor
Ti
t
usFr
ankemöl
l
e,di
aken
Hennie van Hattum, pastoraal werker
Ed de Kever, pastoraal werker
Teamassistente
Rianne Claassen
Redactie
Elly Beljaars
Corry van den Bosch
Ronald van Bronswijk
Jos Trommelen
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

2015

Bij doop, Eerste Communie en Vormsel brengen
we de bijdrage over het vorige jaar in mindering. Bij
huwelijk, uitvaartdienst of jubileum brengen we de
bijdrage van de laatste drie jaar in mindering.
Jaargang 2 zomereditie
Dit is een periodieke uitgave.
Insturen kopij: redactie@catharina-parochie.nl of
afgeven bij secretariaat van de eigen parochiekern.

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

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.
Lay-out:
Druk:
Oplage:

Elly Beljaars
Total Print
3.000

Uitgaven parochieblad 2015
Editie:
Kopi
ji
nl
ever
envóór
:
Herfst
14 augustus
Winter
6 november

Wijzigingen ledenadministratie
Bent u in de parochiekern komen wonen?
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Verschijnt:
18 september
11 december

Heistraat 47, 4909 BD Oosteind
Grens Oosterhout-Dongen
Tel.: 0162-312913
www.avri-tuincentrum.nl
info@avri-tuincentrum.nl
Bezorging door heel Nederland.

Samen onderweg naar
een persoonlijk afscheid
- Werkzaam in de gehele regio
- Ook als u verzekerd bent
- Transparante en professionele dienstverlening

Uitvaartverzorgers

Florijnstraat 60
4903 RM Oosterhout
Telefoon 0162-457775
info@bruijns-uitvaart.nl
www.bruijns-uitvaart.nl

‘
Rui
mt
evoorAf
schei
di
n hetCent
r
um’
Beenakkers Uitvaartbegeleiding - Verzorging
Thecla en Hans
Bredaseweg 24
4901 KL Oosterhout

Een goede uitvaart is de spiegel van iemands leven!
Tel.: 0162-741230

M: 06-40786981

E: info@beenakkersuitvaart.nl

W: www.beenakkersuitvaart.nl

























































 























 
















Voor gezelligheid en sfeer moet je
bij De Kloek zijn

