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

wintereditie

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

vrij en opgericht. Zoals ook de psalmist ons in de
Adve
aanschijn over ons lichten, lach ons weer toe en wij

VOORWOORD
Soms lijkt het alsof we er helemaal alleen voor
staan. Naast je eigen dagelijkse beslommeringen,
zie je je dan ook nog eens gesteld tegenover een
enorme hoop ellende in de wereld om je heen. De
vluchtelingenstromen in Afrika en Europa lijken
welhaast onstuitbaar. Kinderen, ouders en grootouders worden van huis en haard verdreven en
edwongen moeten doorbrengen in tentenkampen en
andere provisorische vormen van huisvesting.
Eenmaal aangekomen in het veilig veronderstelde
Europa, blijkt ook daar de lange arm van de terreur
dood en verderf te kunnen zaaien. Rust, veiligheid
en vrede lijken ver te zoeken.

De Advent als voorbereiding op Kerstmis is dus
een tijd van bezinning, ieder jaar opnieuw, net zomaagd zal zwanger worden en een zoon baren, en
z
ez
ul
l
enHem denaam I
mmanuëlgev
en,watbe23). En juist in het vierde weekend van de Advent, als we bijna
de geboorte van Jezus, onze
Vredevorst en Verlosser, gaan
vieren, staat de Heilige Maagd
Maria centraal, als zij in het
nu mijn ziel de Heer, verrukt is
mijn geest om God, mijn Verlos-47). De Moeder
van Jezus, ons aller Moeder, is van God vervuld en
geeft zich over aan God, om dat te doen wat Hij
eren, mij ge
Maria als voorbeeld voor alle mensen van goede
wil, die de weg van Jezus willen gaan, de weg van
liefde, tegen de st
r
oom v
an al
l
e egoï
sme,hoogmoed en geweld in.

Als christenen zijn we een tegenstroom. In al die
eeuwen, waarin het lijkt alsof de mensheid niet wil
leren van haar fouten, roeien we samen tegen de
stroom op. In de Heilige Schrift wordt ons tientallen
malen voorgehouden, dat we niet bang moeten
kkelijk is, want vaak zijn we het wel. Toch mogen we
erop vertrouwen, dat de Heer altijd bij ons is, want
dat heeft Hij ons beloofd (Mt. 28, 20).
In de Adventstijd staan we daarbij stil als voorbereiding op Kerstmis. Dat doen we door in gebed in
onszelf te keren en stil te staan bij ons eigen leven,
ons eigen denken, doen en laten. De vraag die je je
daarbij stelt, is of je je leven wel voldoende op God
en de naaste richt, zonder daarbij jezelf te vergeten. Dat is immers het dubbelgebod van de liefde:

Ik hoop en bid, dat ook wij samen deze weg mogen
gaan en deze houding van openheid naar God en
naar alle mensen om ons heen mogen betrachten.
In die zin wens ik ons allen een Zalige Advent, een Zalig Kerstfeest en een door God
rijkelijk gezegend 2016 toe!

hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met

Mede namens de leden van het pastorale team,
di
ak
enTi
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e
dag van belang, maar neemt in de lezingen in de
Advent ook een zeer belangrijke plaats in. Je gaat
bij jezelf te rade in het vertrouwen, dat God er voor
je is, je nooit zal verlaten en je zal redden. En net
zoals de joden in Egypte vreemdelingen waren en
op de vlucht voor de farao, zo zijn er ook nu nog
steeds vluchtelingen. Zij, net als wij, mogen echter
in het aangezicht van onze Heer opstaan. Niet langer gebukt onder de dictatuur van anderen, maar

VAN DE REDACTIE
Twee jaar geleden kwam ons eerste nieuwe
Catharinaparochieblad uit. We wisten niet goed of
we wel voldoende kopij zouden krijgen. Niets was
minder waar. Iedere keer zijn we in staat geweest
een mooi blad vol te krijgen met informatie, maar
ook mooie teksten. Wij zijn u daar dankbaar voor.
1

Daarnaast kunnen we het blad nu bijna kostenneutraal uitgeven. Als u een adverteerder bent of kent,
kunt u ons helpen. Ook door het blad voortaan digitaal te lezen. Onze redactie bestaat, behalve uit
pastoor Van Bronswijk, uit drie personen. Elly
Beljaars is tijdelijk uitgevallen door ziekte. We wensen haar natuurlijk veel sterkte en beterschap. Om
de redactie wat minder kwetsbaar te maken, zou
het fijn zijn als iemand zich hiervoor aan zou willen
melden. Het is leuk werk en het is in periodes door
het jaar. Wij hopen van u te horen en wensen u
zalige kerstdagen.

Op korte termijn benoemt het bestuur de leden van
de Antoniusraad. De gesprekken daarvoor zijn achter de rug. We rekenen op een vruchtbare samenwerking met de raad.
Het bestuur wenst u een Zalig Kerstmis!
Namens het bestuur,
Jos Trommelen

AANPASSING TARIEVEN
Voor 2016 is er sprake van een kleine verhoging
van de tarieven voor uitvaarten, dopen etc. De
meest voorkomende vindt u op de laatste pagina
van dit blad bij de colofon.

Namens de redactie,
Jos Trommelen

NIEUWS VAN HET BESTUUR

Jos Trommelen, penningmeester

Over de afgelopen periode is er weer veel te melden. Zo is Jochem van Velthoven uit Dorst tot
priester gewijd en is hij de dag erop voorgegaan in
zijn eerste Heilige Mis. Het was een prachtige viering, waarover u verderop in dit blad uitgebreider
kunt lezen. Pastor Ed de Kever is weer terug in
Oosterhout en hoe het met hem gaat schrijft hij zelf
in dit parochieblad. Helaas gaan we afscheid nemen van een aantal mensen, gedwongen door onz
ef
i
nanc
i
ël
es
i
t
uat
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e.Endatdoetpi
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n,omdathet
om mensen gaat, mensen die ook nog een keer,
vaak al jaren, een gewaardeerde bijdrage leveren
aan onze parochie. Met pijn in het hart moeten we
deze maatregelen nemen.

CATHARINANIEUWS
VORMSEL 14 NOVEMBER
Op zaterdag 14 november heeft bisschop Liesen
negen kinderen uit onze parochie gevormd in een
sfeervol versierde Antoniuskerk.
De kinderen kregen
hun voorbereiding enkele weken eerder in
de
Verrijzeniskerk.
Daar hoorden ze wat
het betekent als je de
kracht van de Heilige
Geest mag ontvangen.
In een zevental workshops maakten ze kennis met o.a. meditatie,
spraken zij hun wensen
uit voor de toekomst,
leerden zij over de

Als u dit blad leest, is de kerstmarkt in de basiliek
net achter de rug. Hopelijk is het een drukbezochte
markt geworden, die veel geld heeft opgeleverd
voor de Rens Joosen Foundation en andere goede
doelen. Onze Caritasinstelling, die veel initiatieven
voor hulp aan de samenleving mogelijk maakt,
heeft een nieuwe voorzitter: Lars op de Laak. Hij
stelt zich aan u voor in dit blad.

iverse eigen werkstukjes waren tijdens de
vormselviering sierlijke
getuigen van deze
middag!
Tijdens de Vormselvie-

Ook de Catharinadag is inmiddels voorbij. Doordat
deze bijeenkomst in de agenda tussen twee parorbeeld geven. We hopen in ieder geval dat velen
hebben deelgenomen.
De Gebouwencommissie is zeer actief geweest.
Rien van Noort vertelt elders in dit blad wat er allemaal gebeurd is.

ring kwamen de kinderen
één v
oor één naar de
bisschop om van hem
een kruisje met de heilige
olie te ontvangen, als
symbool van de kracht
van de Heilige Geest. De
Antoniuscantorij
o.l.v.
Wout Kwakernaat zorgde
voor een feestelijke omlijsting.

We staan op het punt de Actie Kerkbalans voor
2015 af te sluiten. In november zijn de herinneringsbrieven gestuurd. Mocht het zijn dat de actie in
januari 2015 aan uw aandacht is ontsnapt, dan zou
het fijn zijn als u nog deze maand uw steentje wilt
bijdragen. Wij kunnen niet zonder u en uw bijdrage.
Graag maken wij u er nogmaals op attent dat u uw
bijdrage kunt doen in de vorm van een periodieke
schenking, die u volledig af kunt trekken van de
belasting. Welke stappen u hiervoor moet nemen,
kunt u vinden op de website van de Catharinaparochie. U kunt uiteraard ook de penningmeester
benaderen.

Proficiat Clarissa, Rowan, Kaylee, Mirte, Isa,
Marijn, Marith, Daan en Tim.
J
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Oosterhout tijdens mijn ziekteperiode waren overweldigend. Niet alleen bezoek, ongeveer 350 kaarten, een Palmpasengroet, een Antoniusbroodje,
mensen die lieten weten voor me te bidden, teveel
om op te noemen. Natuurlijk heb ik ook mijn slechte momenten, maar als ik dan zie hoe ver ik al gekomen ben, dan kan ik er weer tegenaan. Inmiddels woon ik weer in Oosterhout en ben ik heel
voorzichtig aan het werk gegaan en gestart met
huisbezoeken. Zondags en tijdens de woensdagochtendviering ben ik in de Verrijzeniskerk. Ik volg
nog logopedie, inmiddels in Oosterhout.

HET VERHAAL CENTRAAL
De Catharinaparochie Oosterhout wil verhalen laten klinken. Verhalen, verteld door en voor mensen
uit onze gemeenschap. Mensen worden bijeengeelkaar in gesprek gaan.
Dit najaar zijn in de Verrijzeniskerk al zes verhalen
verteld. Tot half december worden op de dinsdagen
in de oneven weken nog drie verhalen verteld.
Het is een boeiende serie van uiteenlopende verhalen geworden, waarvoor de belangstelling de
ene keer enorm groot was en de andere keer een
intieme sfeer bood aan een klein gezelschap. Hoe
dan ook: het programma is nu al niet meer weg te
denken. Voorjaar 2016 volgt een nieuwe serie verhalen! Op de website staan verslagen van de verhalen die verteld zijn www.catharina-parochie.nl.
Een overzicht van de interessante verhalen die dit
najaar nog komen staat hier: http://bit.ly/1ORgBBH.
U bent van harte welkom op dinsdagavond van
19.30 ca. 20.15 uur in de Verrijzeniskerk, Vondellaan 43 Oosterhout.

Vanwege de nog niet herstelde polsmotoriek kan ik
niet iedereen persoonlijk schrijven om te bedanken,
vandaar dit bericht in het parochieblad.
Met hartelijke groet,
Pastor Ed de Kever

GEBOUWENCOMMISSIE
Nu het kalenderjaar bijna ten einde loopt is het een
goed moment om u te informeren over de werkzaamheden en de ervaringen van de Gebouwencommissie van de Catharinaparochie. Sinds de
start dit voorjaar hebben wij veel parochianen,
c
oör
di
nat
or
enenander
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llende kerkplekken gesproken. Onderwerp van gesprek was steeds het kerkgebouw, pastorie en/of
de begraafplaats. Met name met vertegenwoordigers van de kerkplekken die medio volgend jaar
gesloten zullen worden voor de eredienst, heeft
een intensief contact plaatsgevonden. Maar ook de
andere kerkplekken, waar vragen aan de orde
kwamen over onderhoud, aanpassingen en vervanging van installaties hebben daarbij geleid tot
een goed overzicht van het omvangrijke vastgoed
v
andepar
oc
hi
e.St
eedshebbenwedaareengeï
nteresseerd oor gevonden en zijn wij onder de
indruk geraakt van de betrokkenheid en trots die
deze vrijwilligers uitstraalden over hun kerkgebouw.

Jos Bleijlevens

BERICHT VAN ED DE KEVER
Mijn ziekte
De redactie heeft een schrijven ontvangen van pastor Ed de Kever, waarin hij verslag doet vanaf het
moment dat hij getroffen werd door een beroerte tot
nu toe. Hieronder een samenvatting.
Ik werd op zaterdag 17 januari
Rotterdam, niet lekker. Ik weet
me nog vaag te herinneren dat
Chantal, het buurmeisje van
mijn ouders, werd gevraagd
om mij naar het ziekenhuis te
vervoeren. Chantal zag echter
in dat snel handelen geboden
was. Met loeiende sirene werd ik naar het St.
Franciscusziekenhuis gebracht. Ik bleek getroffen
door een beroerte en daarom naar het Erasmusziekenhuis gebracht. Hier kwam ik weer tot bewustzijn. Mijn rechterkant was volledig verlamd. Op
dinsdag ben ik vervoerd naar het St. Franciscus.
Daar herstelde mijn rechterbeen zich als eerste.
Diezelfde week vrijdag ben ik naar Revalidatiekliniek Rijndam, aan de Westersingel gegaan. Elke
dag kreeg ik onder andere logopedie, fysiotherapie
en ergotherapie. Ik ben vol lof over de behandeling
die ik daar heb gekregen. Het herstel van mijn
rechterarm had meer tijd nodig, maar ze kregen het
voor elkaar dat ik mijn arm kon gebruiken. Momenteel vereist alleen de fijne motoriek in de pols (de
schrijfmotoriek) nog oefening.

Heel concreet kan worden gemeld dat we nu beschikken over een definitief concept voor de herbestemming van de H. Corneliuskerk in Den Hout.
Daarin zijn verschillende scenario`s voor herbestemming onderzocht en getoetst op de haalbaarheid. We gaan dat in de komende periode, tezamen met de Stuurgroep Behoud Cornelius, met de
gel
oof
s
gemeenschapi
nDenHout
,ander
egeï
nt
eresseerden en betrokkenen bespreken om tot een
finale keuze te komen.
Voor de Antoniuskerk is het herbestemmingsonderzoek onlangs opgestart. Verder praten we met
een vertegenwoordiging van de kerkplek over de
toekomst van de Vinder.
Over de toekomst van de Mariakerk lopen momenteel verkooponderhandelingen.

Ik durf te stellen dat als ik mijn ouders niet had gehad ik nu in een verpleeghuis had gezeten. Daarom ben mijn ouders heel dankbaar voor wat ze
voor mij gedaan hebben. De reacties vanuit

De positie van de Basiliek als parochiekerk vraagt
ook om het nodige overleg en besluitvorming. De
omvang en locatie van een parochieel centrum in
3

het centrum is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Maar in relatie daarmee, zeker ook de inrichting van het kerkgebouw zelf, dat als centrale
plaats van vieringen voor alle parochianen van de
Catharinaparochie, een voor ieder herkenbare en
welkome plek moet worden.

de pastorie was niet langer te handhaven vanwege
de koude ruimte en de hoge energiekosten.

Daarnaast zijn er vele zaken aan de orde op het
gebied van de energiecontracten, een mogelijke
wijziging van verzekeraar, inventarisatie van de
roerende zaken op de kerkplekken, procedures
vanuit het bisdom, aanvragen en onderhouden van
contacten met subsidiegevers, met gemeente en
andere instanties, etc. Dat alles overigens in een
goede en intensieve samenwerking met het
par
ochi
ebest
uurendeFi
nanci
ël
eCommi
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e.

centrum voor
Sint Franciscuscentrum
geloofsverdieping en vorming
Het programmaoverzicht van januari tot en met juni
2016 staat op de site van het bisdom in een printbare pdf-versie. In de agenda op de site staan alle
programmaonderdelen vermeld. Er staat erg veel
informatie op de website van het bisdom; zeker een
bezoek waard: www.bisdombreda.nl.

Jos Trommelen

NIEUWS VAN BISDOM

NIEUWS VAN VICARIAAT

Op het personele vlak zijn er ook de nodige wijzigingen te melden. Door de langdurige ziekte van
Jan Bastianen, wij wensen hem ook vanaf deze
plek veel sterkte en beterschap, worden de reguliere vergaderingen voortaan gehouden op het
Bisdom, waar leden van de bisschopsstaf ons terzijde staan in het complexe veld van het kerkelijk
vastgoed. Door een teveel aan werkzaamheden
heeft Elly Beljaars moeten besluiten om een stapje
terug te doen. De secretariaatswerkzaamheden
doen we vanaf die tijd, noodgedwongen, zelf.
Ondersteuning op dit vlak blijft nog altijd welkom.
Ook Kees de Kok heeft besloten om eind van dit
jaar te stoppen met zijn werkzaamheden voor de
Gebouwencommissie. Wij willen hem bedanken
voor zijn deskundige inbreng, zijn contacten en de
menselijke maat, die hij steeds in de overleggen
wist hoog te houden. Wij prijzen ons gelukkig met
de komst van Theo Michielsen die door het
parochiebestuur is benoemd om de Gebouwencommissie te versterken. Theo is afkomstig uit de
Antonius en heeft in zijn werkzame leven veel ervaring opgedaan met (gemeentelijk) vastgoed in
Breda. Wij wensen hem veel succes met deze
werkzaamheden.

Heilig Jaar van Barmhartigheid
Paus Franciscus heeft het Heilig
Jaar van Barmhartigheid geopend
op 8 december.
Daarna zal, net als elders in de
wereld het Heilig Jaar geopend
worden, te beginnen met de
kathedralen en basilieken. Op
zondag 13 december om 10 uur
zal Vicaris Verbeek het Heilig Jaar
openen in onze basiliek St. Jan door het herdenkingsteken in te zegenen.
In een brief aan parochies en caritasinstellingen
heeft bisschop Liesen hen en alle belangstellenden
uitgenodigd voor de opening van het Heilig Jaar in
een van de basilieken of de kathedraal.
De bisschop hoopt dat de viering van het Heilig
Jaar in ons de liefde mag versterken en ons mag
aansporen tot inzet voor barmhartigheid voor allen.
Mgr. Liesen is de afgelopen periode daarover in
gesprek geweest met de rectoren van de drie basilieken in Oosterhout, Oudenbosch en Hulst en met
de plebaan van de kathedraal.

Afsluitend willen wij u allen een goede kersttijd
toewensen, een veelbelovende start van het nieuwe jaar en graag tot ziens op uw eigen kerkplek.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site
www.heiligjaarvandebarmhartigheid.eu.

Namens de Gebouwencommissie, Rien van Noort

CARITAS
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Zo nu en dan verandert er wat binnen de Caritas
H. Catharina. Om u daarvan op de hoogte te houden stelt vandaag onze nieuwe voorzitter zich aan
u voor:

De Fi
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maanden weer hard gewerkt en met alle kerkplekken overleg gehad. In die overleggen spraken we
alle inkomsten en kosten per plek door en zijn we
samen tot verdere besparingen gekomen. Met de
ondersteuning van Gerrie van Bree zijn met alle
dirigenten en organisten gesprekken gevoerd. We
willen ook hier komen tot besparingen, maar ook
tot standaardisering van vergoedingen.

Mijn naam is Lars op de Laak. Momenteel 23 jaar
oud en woonachtig in Utrecht. Als student geschiedenis aan de Universiteit Utrecht leg ik mij
voornamelijk toe op het denken over burgerschap
in historische context. In mijn vrije tijd hockey ik bij
de Utrechtse Studenten Hockey Club en ben ik
organist in de St. Bavokerk te Raamsdonk waar ik
de vieringen muzikaal omlijst en begeleid. Ik ben
echter geen vreemde in Oosterhout en de
Catharinaparochie. Mijn gehele middelbare school-

De commissie verhuisde eind november van de
pastorie aan de Markt naar de Verrijzeniskerk. We
werden daar zeer gastvrij ontvangen. De plek op
4

tijd heb ik in Oosterhout doorgebracht en ik heb
enkele jaren als tenor gezongen bij de Capella
Catharina en de Schola Bavonensis. Bij die laatste
zing ik momenteel nog steeds, maar door studie en
andere verplichtingen komt dat jammer genoeg wat
vaker op het tweede plan.

De kinderen komen uit gezinnen met grote problemen: crack- en alcoholverslaving, seksueel misbruik en tienerzwangerschappen. Vaak hebben
deze kinderen al langere tijd op straat gezworven,
overlevend door te werken voor een drugsbende of
in de prostitutie.

Daarnaast ben ik nu geruime tijd lid van het bestuur
van de Caritas H. Catharina. Eerst als algemeen
bestuurslid, om de kneepjes van het vak te leren en
kennis te maken met wat de Caritas nou eigenlijk
doet, maar sinds anderhalve maand ben ik de
nieuwe voorzitter. In die rol zult u mij voornamelijk
zien als diegene die de stukjes voor het parochieblad schrijft, maar daarnaast, of eigenlijk 'achter de
schermen', probeer ik samen met de andere
Caritasleden goede doelen en diaconale activiteiten zo goed mogelijk te steunen en bij te staan.
Namens de Caritas wil ik u dan ook de collectes
van de komende maanden van harte aanbevelen.
Uw gift helpt ons helpen.

De woonboerderij biedt hulp in vele vormen: acht
groepsleiders, drie psychologen, drie maatschappelijk werkers en een muziekdocent. De psychis
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bewoners is een dertienjarig meisje dat door familieleden werd geprostitueerd. Tweemaal werd een
zwangerschap bij haar afgebroken. Ze is zo geconditioneerd dat ze haar lichaam aanbiedt in ruil
voor de kleinste dingen. Aan de andere kant kan ze
uren tegen haar pop praten. Ze krijgt nu constante
aandacht van het team van psychologen.
Om deze hulp te kunnen blijven bieden, vraagt
Adventsactie om een bijdrage voor de psychische
begeleiding. Er helpen twee ful
l
t
i
me en één
parttime psycholoog de kinderen te beseffen hoe
espeeld, gesport, geleerd, muziek gemaakt. Alle
nodige begeleiding en opvoeding krijgen de kinderen om voor zichzelf te kunnen gaan zorgen.

Lars op de Laak

DIACONIE
DE VREDESWEEK
De Vredesweek startte op zondag 20 september
met een oecumenische viering om 10.00 uur in de
Vredeskerk. Voorgangers waren dominee Marco
Boev
é en emer
i
t
us deken Ber
tv
an Leijsen. Het
dameskoor van de Verrijzeniskerk zong. Na de
dienst was volop gelegenheid elkaar te ontmoeten
bij een kopje koffie of thee in De Beuk. Door
Capella Catharina werd een aantal liederen gezongen terwijl er werd genoten van een eenvoudige
doch lekkere lunch.
Het verhaal van Patricia Brunklaus over vluchtelingenwerk trok erg veel belangstellenden. Dit verhaal
N-

Na hun achttiende kunnen studerende jongeren
nog enkele jaren in een andere woonvorm terecht.
Sinds de oprichting zijn ruim 200 jongvolwassenen
teruggekeerd in de maatschappij. Daarvan zijn er
13 teruggevallen in de criminaliteit; twee zijn er
zelfs vermoord. De anderen hebben werk gevonden en een gezin gesticht.
De ervaring en kennis van deze stichting wordt
door de lokale regering gewaardeerd en steeds
meer financieel ondersteund, al draait de woonboerderij nog vooral op donaties vanuit Nederland.
De woonboerderij geeft kinderen een toekomst.
Uw donatie is nodig om de kinderen te kunnen blijven helpen bij het verwerken van hun afschuwelijke
ervaringen en ze te blijven opvangen en voor te
bereiden op een gezond bestaan. Zie ook
www.adventsactie.nl. U kunt voor genoemd doel
storten op bankrekening NL24RABO 0112 2137 82
ten name van Caritas H. Catharina met vermelding:
Adventsactie.

De Vredesweek werd afgesloten met een vesperviering om 17.00 uur op zondag 27 september bij
de zusters Benedictinessen aan de Zandheuvel.

ZONDAG 29 NOVEMBER BEGON DE ADVENT
De eerste adventskaars werd aangestoken. De advent is begonnen. Het is
de opmaat naar Kerstmis als herdacht
wordt dat het kindje Jezus geboren
werd.
We voeren in de Adventstijd met de
katholieke kerken van de Catharinapar
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ë:

Ad Kouwelaar

STUURGROEP DIACONIE GAAT OP
EIGEN BENEN STAAN
Bij de samenvoeging van de Oosterhoutse kerken
per 1 januari 2010 kwam ook de samenwerking
met de Caritas tot uitdrukking in de naamgeving
van de Stuurgroep Diaconie en Caritas van de
Catharinaparochie. Na bijna vijf jaar van samenwerking is gebleken dat de tenaamstelling niet de
totale lading dekt. Onvoldoende kwamen de verschillende verantwoordelijkheden van Diaconie en
Caritas tot uitdrukking. In goed overleg is besloten
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een toekomst
Op de woonboerderij worden 32 kinderen in de
leeftijd van 4 tot 18 jaar opgevangen. De opvang
werd in 1992 gebouwd in het dorpje Pequeri in de
staat Minas Gerais, in een mooie groene omgeving
op twee uur rijden van Rio de Janeiro.
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de knip te maken. De stuurgroep diaconie zorgt
voor het diaconaal beleid en het bestuur van de
Caritas kan des
gev
r
aagd i
nf
i
nanci
ël
ez
i
n ondersteuning geven. Het beleid krijgt natuurlijk gestalte
met hulp van vrijwilligers op de kerkplekken.

koning van de dieren op bezoek bij de koningin van
de muziekinstrumenten) en op de achterkant een
QR-code/link
naar
een
webpagina
(www.orgelkids.nl/ludens), waarop het hele programma nog eens kan
kinderen (en ook ouders/leerkrachten) waren bijzonder enthousiast; uiteraard was het zelf orgelspelen/windtrappen het leukste onderdeel. Voor
een foto-impressie: www.basiliekoosterhout.nl.

Ook is besloten dat de stuurgroep, die om allerlei
redenen niet meer volledig is bemenst, gaat onderzoeken hoe hun toekomst er uit moet komen zien.
Verandering, ook door verjonging van de samenstelling van de stuurgroep, is een wens; er zal tevens een nieuw beleidsplan gemaakt moeten worden. Het huidige beleidsplan 2011-2016 loopt af.
De voorzitter van de stuurgroep heeft aangegeven
te stoppen als voorzitter. Er is een werkgroepje
geformeerd dat onder leiding van pastor Hennie
van Hattum gaat proberen antwoorden te vinden
hoe nu verder te gaan.

Orgelsprookje De Bremer Stadmuzikanten
Om al dit dierengeweld op een mooie manier af te
sluiten werd op dierendag (4 oktober) zelf een
orgelsprookje De Bremer Stadmuzikanten uitgevoerd door Ton Stevens (orgel) en Cees Rijnders
(verteller). Dit sprookje
werd begeleid met zeer
fraaie lichtbeelden, die
via een groot scherm
werden vertoond. Om
een intieme sfeer te
c
r
eër
en s
peel
de het
geheel zich af op de
orgelzolder, zodat je als het ware tussen de orgelpijpen plaats kon nemen. Het enthousiaste publiek
werd afgehaald door verteller Cees Rijnders met
een draaiorgeltje, waarna op de orgelzolder gekomen het Maarschalkerweerdorgel het hoofdorgel
op zich nam. De mooie muziek en schitterende
lichtbeelden wisten het publiek, zowel jong als oud,
in de juiste sprookjesachtige stemming te brengen.
Een initiatief dat hopelijk nog vaker herhaald zal
worden.

Ad Kouwelaar
(bijna ex-voorzitter Stuurgroep Diaconie)

OVERIG NIEUWS
STICHTING LUDENS
Succesvol dierendagproject
De stichting Ludens is in 2006 opgericht om na de
restauratie van het Maarschalkerweerdorgel van de
basiliek dit bijzondere instrument voor een zo breed
mogelijk publiek toegankelijk te maken. In dit kader
werd in 2012 voor de eerste keer een dierendagproject georganiseerd voor de Oosterhoutse basisschooljeugd. Op donderdag 1 oktober (Den Hout)
en vrijdag 2 oktober (Oosterhout) werd dit project
voor de vierde keer georganiseerd. Gedurende
deze twee dagen hebben zes basisschoolgroepen
(ruim 140 kinderen) de H. Corneliuskerk (Den
Hout) en de St. Jansbasiliek (Oosterhout) bezocht
om kennis te maken met de
werking van het pijporgel in
het algemeen en het Pelsorgel (Den Hout) en Maarschalkerweerdorgel (Oosterhout) in het bijzonder. Elk bezoekje bestond uit drie onderdelen: (i) een bezoek aan een
demonstratie-orgeltje, (ii) een
demonstratie van het grote
orgel, en (iii) een muziekquiz
met (orgel)muziek over diverPelsorgel, Den Hout
se dieren (in het kader van
dierendag). Kwamen er de afgelopen jaren al heel
veel verschillende dieren uit het orgel tevoorschijn,
o.
a.l
eeuwen,pi
nguï
nsenzwanen,di
tj
aarst
onden
de vier dieren uit het sprookje De Bremer Stadmuzikanten (de ezel, de hond, de kat en de haan) centraal. De tocht van het demonstratieorgeltje naar
het grote orgel werd ook aangevoerd door orgelman Cees Rijnders met een draaiorgeltje dat ook
gebruikt werd voor het orgelsprookje van De Bremer Stadmuzikanten (zie hierna). Aan het eind
wachtte de kinderen een leuke verrassing: een

Filmconcert tijdens Halloween:
Griezelen met Geert
Op 31 oktober (Halloween) vond voor de tweede
keer een filmconcert plaats op het Maarschalkerweerdorgel. De Rotterdamse stadsorganist Geert
Bierling begeleidde live de stomme film, The
Phantom of The Opera. Deze film stamt uit 1924 en
staat bekend als de eerste horrorfilm. Het Maarschalkerweerdorgel bleek onder de vingers van
organist Bierling uitermate geschikt om het publiek
in de juiste griezelsfeer te brengen. In elk geval
enige jeugd schijnt nog een paar nachten slecht
geslapen te hebben als gevolg van deze unieke
combinatie van beeld en geluid. Organist Bierling
zette een prestatie van formaat neer door de griezelsfeer al improviserend anderhalf uur vast te
houden. Een concert dat vraagt om een herhaling.
Positief was ook dat veel publiek de St. Jansbasiliek en het Maarschalkerweerdorgel voor het eerst
leerde kennen. Het aantal concertbezoekers had
ook gezien het bijzondere karakter van dit concert
nog wat hoger kunnen zijn, maar de bezoekers
die er waren, hadden een fantastische avond!
Voor meer informatie over het Maarschalkerweerdorgel en verdere activiteiten van de Stichting
Ludens: www.stichtingludens.nl.
Ton Stevens
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Marianne Geerts prachtige
vleugels maken en zingen,
en onze eigen lichtjes aansteken voor vrede. Wil je
een middag een engel zijn?
Kom dan en doe mee!
Plaats:
Verrijzeniskerk,
Vondellaan 43, Oosterhout.
Datum: dinsdag 22 december van 13.30 - 16.00u

WEES GEGROET - MARIA 2.0
Rozenkrans bidden en Mariadevotie? Is dat niet
Roomsche Leven? Getuige het levendige portret
dat Margret Tielemans daarvan gemaakt heeft,
blijkt dat niet helemaal te kloppen.
Op zondag 1 november werd in de Mariakerk te
Verwelkomd met een drankje, ontstond er bij de bezoekers al snel een geanimeerde sfeer. Margret vertelt
vooraf in een lezing hoe zij tijdens de totstandkoming van het project steeds opnieuw getroffen
werd door de intieme sfeer waarin de rozenkrans
gebeden wordt op de verschillende locaties.
Die intieme sfeer kenmerkt dit religieus ritueel, dat vaak in de marge van het hectische
dagelijks
bestaan
plaatsvindt. Het gezamenlijke bidden biedt
kennelijk tegenwicht aan
die alledaagse hectiek.
Waar de rozenkrans
vroeger in veel katholieke gezinnen verplichte
kost was, zoeken mensen dit ritueel vandaag de dag op uit een innerlijke
behoefte.

info@thomasoosterhout.nl.

UIT DE OECUMENE
een nieuwe mogelijkheid
voor ontmoeting vanuit de oecumene.
Vanaf januari 2015 zijn we maandelijks een keer bij
elkaar geweest. Er is voldoende belangstelling om
deze ontmoetingen voort te zetten. Elke laatste
dinsdag van de maand komen we bij elkaar in het
eerstvolgende bijeenkomst is op
29 december van 15.00 uur - 16.30 uur.

dinsdag

We lezen een korte toegankelijke tekst (bijvoorbeeld een artikel uit de krant) over geloof en leven.
Er is ruimte voor open gesprek. Koffie en thee vormen een aangename onderbreking. We hopen niet
alleen leden van de Catharina parochie en de
Protestantse gemeente te ontmoeten, maar vooral
ook buitenstaanders en randbewoners. Ontmoeting
en gesprek staan voorop. Iedereen is van harte
welkom! Maak ook anderen attent op deze ontmoetingen. Leiding: pastor Nellie van der MadeKortsmit en ds. Siets Nieuwenhuizen.
Data: 29 december, 26 januari, 23 februari,
29 maart, 26 april en 31 mei 2016.
Voor meer informatie: telefoon 0162 454173.

De expositie werpt een nieuw licht op twee aspecnwordt de camera ook gericht op de aanwezigheid
van de beeldcultuur in het openbaar. Voor de oplettende lens van Margret is Maria nog overal in het
publieke domein aanwezig. Er is dus nog steeds
aandacht en belangstelling voor Maria, zij het in
een nieuw jasje. Daarom noemt de fotograaf dit
-versie
r-

Helma Poulussen
Thema-avonden van de Raad van Kerken
Oosterhout
Het is even stil geweest rond de thema-avonden
van de Raad van Kerken. De werkgroep heeft in de
afgelopen maanden nagedacht over de toekomst
en daarmee de voortgang van deze ontmoetingen.
Meestal werden gastsprekers van elders uitgenodigd om een cultureel, maatschappelijk of theologisch onderwerp te belichten.
We zijn tot de slotsom gekomen dat het zinvol kan
zijn, om deze ontmoetingen voort te zetten. Ze bieden een podium om mensen binnen de kerk, of aan
de rand en daarbuiten gelegenheid te geven na te
denken en met anderen in gesprek te gaan over

gebracht.
Een bezoek aan deze expositie leidt zo tot een
bijstelling van het idee dat het om nostalgie zou
gaan. Nostalgie is de hang naar iets dat ooit gejuist zien dat Maria nooit is weggeweest.
Zeer de moeite waard.
Henny Hoedemaker

Een engelachtige middag voor kinderen
Een hele middag gaan we engeltjes worden en
doen wat engelen doen. En wat doen engelen dan?
Dat hoor je in een mooi verhaal. Maar in ieder geval: engelen zingen, ze vliegen en brengen een
boodschap van licht en vrede. Dus gaan we o.l.v.

betreft; we zullen gasten uitnodigen uit onze omgeving die een maatschappelijk onderwerp zullen
inleiden en meer ruimte geven aan interactie met
de deelnemers. Voor de eerste maanden van het
nieuwe jaar hebben we een aantal avonden ge7

pland. De ontmoetingen vinden plaats op maandagavonden in het ontmoetingscentrum de Beuk,
naast de Vredeskerk in de Rulstraat. Wij vragen
een bijdrage van 5,00 per avond.

verheldering krijgen over de tekst en het gesprek
kunnen aangaan.
Voor wie?
Voor iedereen die van nadenken houdt en verlangt
naar dieper inzicht in geloofsvragen.

De komende thema-avonden:
Maandag 25 januari Maria in Oecumenisch perspectief. In het perspectief van 2 februari (Maria
Lichtmis) gaan we met drs. Leo van Leijsen van de
Katholieke Vereniging voor Oecumene in gesprek
over de Maria-icoon
-

Wat betekent Pasen?
Geloofsverdieping vanuit de rijke Paascyclus;
gezamenlijke voorbereiding op Pasen
Voor wie?
Mensen die graag wat meer inhoudelijk willen
weten over wat ze vieren en geloven
Mensen die zich biddend willen voorbereiden
op Pasen
Mensen die gewoon benieuwd zijn en nog zoekende zijn
Hoe?
Door lessen
Verwerking in gesprek
Aanwezigheid in het getijdengebed
Wanneer?
3-6 maart; we beginnen op donderdagmiddag om
14.15 uur; het is aan te bevelen om al in de ochtend te arriveren. Het weekend eindigt zondagmiddag na het middagmaal.
Wat zal ter sprake komen?
De geschiedenis en de betekenis van de veertigdaagse vasten
Oudtestamentische achtergronden
De paasdatum, de band met de kosmos
De betekenis van symboliek en rituelen, met
name van de paasnacht
Achtergronden van de 50 dagen van Pasen
De betekenis van Hemelvaart en Pinksteren
We zullen aandacht besteden aan de gebedsteksten van de liturgie om nader te komen bij de
betekenis van de feesten

Maandag 22 februari is mevrouw Elly Prinse onze
gas
t
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een project van vrijwilligers die ouderen bezoeken.
Het thema van haar lezing is: Eenzaamheid en
sociaal isolement. Zij gaat daarna met ons in gesprek.
Maandag 4 april is de emeritus priester Henk van
Doorn uit Utrecht onze gast. Hij neemt ons mee in
het spoor van het denken van de christen-humanist
Desiderius Erasmus. Een boeiend thema.
Wij hopen velen van u te kunnen verwelkomen in
het nieuwe jaar.
Werkgroep thema-avonden
Raad van Kerken Oosterhout

CURSUSSEN BIJ DE ZUSTERS
BENEDICTINESSEN
4-6 januari 2016: Zingend bidden op het feest
van Driekoningen
Voor wie?
Als je van zingen houdt, maar je hoeft er niet in
uit te blinken.
Als je van liturgie vieren houdt, en er graag wat
meer over weten wilt.
Wat?
We gaan enkele gezangen instuderen die we zullen zingen in de viering van het feest. Nederlands
en Gregoriaans. Ook zal er het nodige verteld worden over de achtergrond van dit feest en over de
betekenis van de teksten.
, mense
.

kleine beurs is reductie mogelijk.
Zuster Hildegard Koetsveld begeleidt alle cursussen. Voor informatie en opgave:
Gastenhuis O.L. Vrouwe Abdij, Zandheuvel 90,
4901 HX Oosterhout. Telefoon 0162-455079,
e-mail: gastenhuis@olvabdijoosterhout.nl, website:
www.olvadbijdoosterhout.nl.

Cursusdagen over de theoloog Zizioulas
15-17 januari: Inleiding in het denken van Zizioulas
voor beginners
22-24 februari: bijeenkomst over de Eucharistie en
de houding die daaruit voortvloeit. Voor degenen
die de inleidende bijeenkomst hebben gevolgd

SCHOLA CANTORUM
OOSTERHOUT 75 JAAR!

Wie is John Zizioulas?
Een van de grootste hedendaagse theologen,
Grieks orthodox. In gesprek met protestantisme en
katholicisme; grote gevoeligheid voor hedendaagse
f
i
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os
of
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s
c
heenex
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ent
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agen.Di
epgewor
t
el
d
in de leer van de Griekse kerkvaders. Zeer verrijkend voor iedereen die naar verdieping zoekt.
Inhoud van de studiedagen: aan de hand van enkele vertaalde bladzijden en gedeeltes uit zijn boek

DE PASSIE 0.0
In 2016 bestaat Schola Cantorum Oosterhout vijfenzeventig
jaar; een jubileum om bij stil te
staan! Een jaar vol activiteiten in
nauwe samenwerking met de
Catharinaparochie. In het voorjaar zijn er projecten rondom
Pasen. Goed om alvast de data
te noteren!
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SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tentoonstelling in de Sint-Jansbasiliek op de Markt
van 14 februari 2016 tot 13 maart 2016.
De lijkwade van Turijn is een eeuwenoud grafdoek
met sporen van een gekruisigde man. Is dit de lijkwade van Jezus? Over de echtheid wordt al eeuwen getwist. De lijkwade wordt bewaard in de Dom
van Turijn en op verzoek van Paus Franciscus vorig jaar nog tentoongesteld. Miljoenen pelgrims
hebben de Dom bezocht. De tentoonstelling in onze basiliek is in bruikleen gegeven door de Sint Jan
van Den Bosch. Daar was de tentoonstelling een
groot succes.
Naast een levensgrote kopie van de lijkwade, is er
o.a. een replica van de doornen kroon en zijn er
toelichtingen op de diverse wetenschappelijk onderzoeken waarbij o.a. de NASA betrokken was te zien. De expositie
samengesteld door een
team van gerenommeerde wetenschappers - geniet internationale bekendheid en was onder meer
al te zien in Jeruzalem, Rome, Sacramento (VS) en
Lissabon.

E Ultrea, voor wandelaars en niet-wandelaars!
E Ultreia! Zo groetten in de middeleeuwen pelgrims

jaar op weg naar Santiago! Zoals sinds 900 na Chr.
miljoenen pelgrims gedaan hebben.
Langs gekende wegen om het graf van Jacobus in
Gal
i
ci
ë (
Noor
dwest
) Spanj
e t
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oeken. De
nde. Bij Saint-Jean-Pied-de-Por
tdePy
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eneeënov
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,
het klooster van Roncevalles, de brug in Puente la
Reina waar vier pelgrimswegen samenkomen, de
kippen in de kerk van Santo Domingo de la
Cal
z
ada,der
uï
nev
anhetkl
oost
erv
anSanAnt
on
waar de Camino nog dwars doorheen loopt, de
overweldigende kathedralen van Burgos en Leon,
het Cruz de Ferro op een berg van gedachtenissteentjes die pelgrims er in de loop der jaren er
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 bijzonder stuk van de
Camino te lopen.

Gidsen!
Voor deze tentoonstelling worden nog gidsen gezocht. Hebt u interesse? Meld u zich dan via
info@catharina-parochie.nl. Deskundigen uit Den
Bosch gaan voor de scholing van onze gidsen zorgen! Die bijeenkomst is in januari 2016.
Via Dolorosa
Via Dolorosa is een fototentoonstelling over pesten
die gebaseerd is op de kruisweg (Via Dolorosa)
van Jezus. Onder leiding van de Cultuurcoaches
van Oosterhout maken klassen uit het Voortgezet
Onderwijs een eigentijdse vertaling. Indringende
beelden vertellen het oude verhaal van vernederen,
uitlachen, slaan, schoppen, pootje lichten, vallen en
7 maart 2016

Wandel en verwonder
Beleef en proef de weg naar Santiago, die in mei
uitbundig in bloei staat! Maar ook voor nietwandelaars 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 Guggenheimmuseum in Bilbao en omdat we
toch in de buurt zijn, gaan we over Lourdes terug
naar huis.

20 maart 2016.

Paasspel van Rijnsburg/Maastricht
Dit is een liturgisch spel uit de tweede helft van de
sNazare
rspronkelijke handschrift is teruggevonden in de
Koninklijke Bibliotheek te Den Haag en vermeldt
naast muziek en tekst ook een rolverdeling en
plaats van handeling, een voorzichtig begin van het
theater.

Heilig jaar Heilige deur Maaikes Dorst
Een uitdagende reis en een onvergetelijke ervaring
van zondag 1 mei 2016 tot en met donderdag

-Jansbasiliek op de Markt. Van
daar lopen we naar Dorst, de eerste zondag van
mei is het Maaikes Dorst tenslotte! In Dorst ontvangen de pelgrims de pelgrimszegen, krijgen er

Schola Cantorum Oosterhout werkt voor de realisatie van dit spel samen met Balletschool Cristinca uit
Oosterhout. Het ballet ondersteunt in dans en gebaar onder andere de vrouwenrollen. Gregoriaans
en dans, een unieke uitdagende combinatie!
De uitvoering is op donderdag 17 maart 2016 om
20.00 uur in de Sint-Jansbasiliek in Oosterhout.
Informatie over kaarten en kaartverkoop vindt u op:
www.deschola.nl. Daar vindt u ook het hele
jubileumprogramma.

Deze reis wordt georganiseerd door de VNB.
Alle informatie vindt u op de website www.vnb.nl.
Het reisnummer is SL1601.
Walther Halters

Walther Halters
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VIERINGEN IN HET WEEKEND (WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN)
In alle parochiekernen van de Catharinaparochie wordt de liturgie van de zondag gevierd. Bij de kernen is opgenomen wanneer er gevierd wordt. Uitgebreide en actuele informatie vindt u wekelijks in het Weekblad
Oosterhout en op de website van de parochie: www.catharina-parochie.nl.

VIERINGEN IN DE KERSTTIJD
KERSTAVOND 24 december
St. Antonius
17.00 uur

Kerstspel

H. Cornelius
Basiliek St. Jan
Basiliek St. Jan
Verrijzenis

17.00 uur
17.30 uur
19.00 uur
19.00 uur

W & Comm
Kerstspel
Eucharistie
W & Comm

Werkgroep
Gezinsvieringen
H. Wortel
Werkgroep
R. van Bronswijk
G. van Bree

H. Johannes de Doper

19.00 uur

W & Comm

J. Schoenmakers

St. Antonius
H. Cornelius
H. Johannes de Doper
Verrijzenis
Mariakerk

20.00 uur
21.00 uur
21.00 uur
21.30 uur
22.00 uur

W & Comm
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
W & Comm

H. Wortel
W. de Leeuw
T. Gerritsen
C. Maas
H. van Hattum

St. Marcoen
Basiliek St. Jan

23.00 uur
23.00 uur

Eucharistie
Eucharistie

Th. van der Leest
R. van Bronswijk

EERSTE KERSTDAG 25 december
St. Antonius
9.30 uur
Eucharistie

De Flierefluiters
Gezinsviering
Samenzang
Gezinsviering met
samenzang
Zingende Nootjes
gezinsviering
Gemengd koor/Antoniuscantorij
St. Caecilia
Dameskoor
Dameskoor
Samenzang; eigentijdse
kerstliederen
Gemengd koor
Gemengd koor

H. Johannes de Doper
Verrijzenis
Basiliek St. Jan

9.30 uur
9.30 uur
10.00 uur

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

H. de Valk en
J. Poppelaars
T. Gerritsen
C. Maas
R. van Bronswijk

H. Cornelius
Mariakerk
St. Marcoen

9.30 uur
11.00 uur
11.00 uur

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

W. de Leeuw
W. de Leeuw
Th. van der Leest

Herenkoor
Dameskoor
Capella Catharina
kindernevendienst
St. Caecilia
Thomascantorij
Gezinsviering

TWEEDE KERSTDAG 26 december
Basiliek St. Jan
10.00 uur
Eucharistie

R. van Bronswijk

Kinderkoor

ZONDAG 27 december
St. Antonius
9.30 uur
Verrijzenis
9.30 uur
Basiliek St. Jan
10.00 uur

W & Comm
W & Comm
Eucharistie

H. Wortel
H. van Hattum
R. van Bronswijk

Mariakerk
St. Marcoen

W & Comm
W & Comm

H. van Hattum
H. Berflo

Antoniuscantorij
Samenzang
Herenkoor kindernevendienst
Samenzang
Gemengd koor

Gebedsdienst

H. Wortel en
J. Poppelaars

Oudjaarsviering met
samenzang

R. van Bronswijk

Herenkoor

11.00 uur
11.00 uur

OUDJAARSAVOND 31 december
De Vinder bij
19.00 uur
St. Antonius

NIEUWJAARSDAG 1 januari
Basiliek St. Jan
10.00 uur
Eucharistie
W & Comm = woord- en communiedienst

Oosterhoutse Nachtegalen

FEESTDAG PATROONHEILIGEN/ WIJDINGSFEEST
Verrijzeniskerk
20 december 2015

9.30 uur

viert de Catharinaparochie de wijdingsdag van de Verrijzeniskerk
met een eucharistieviering.
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Van ons gingen heen:
1-09 Nelie van Liesdonk-Severijnen,
100 jaar
5-10 Johanna van Helvoort-Verdonk,
85 jaar
6-11 Anny Verklaren-van Bragt
88 jaar

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, Ilse Willems
Ledenadministratie: Wally de Jong
Bankrekeningnummer: NL43INGB0001077401

INLOOPMIDDAG PASTORIE
Even een reactie op de inloopmiddag van
22 oktober. Het was een groot succes, er waren
22 mensen en het was heel gezellig. Onder het
genot van koffie of thee met koek werd er heel gezellig gekeuveld. Degenen die wilden, konden ook
hun nagels laten verzorgen. Daar werd grif gebruik
van gemaakt
Op 19 november was er tijdens de inloopmiddag
naast bloemschikken, voor hen die dat wilden de
mogelijkheid hun nagels te laten verzorgen.
Ineke Havermans

KINDERNEVENDIENST
Het H. Doopsel ontvingen:
1-11 Wim Visser
15-11 Chelsey van Rijsewijk
15-11 Justin van Rijsewijk
6-12 Juul Klaverdijk
6-12 Levi Verschuren

Caroliene van Beijnen heeft op verzoek van de
kindernevendienstwerkgroep een kleurplaat gemaakt van de basiliek. Deze zal in januari in de Sint
Jan te vinden zijn met daarop de data van de kindernevendienst.
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Data kindernevendienst:
zondag 31 januari
zondag 28 februari
zondag 27 maart (Eerste Paasdag)
zondag 24 april
zondag 15 mei (Eerste Pinksterdag)
zondag 29 mei
zondag 26 juni

richting het Vaticaan. Zoekend naar de plek waar
de eventuele kaartjes konden worden opgehaald,
zagen we dat het plein inmiddels was volgestroomd
met mensen en dat er bewaking stond bij de ingangen. Omdat we de plek van afhalen niet konden
vinden, vroegen we een van deze bewakers om
hulp. We waren stomverbaasd toen hij ons gewoon
binnenliet, zonder kaartjes, maar wel even met een
tascontrole. We waren gewoon binnen! Uiteindelijk
konden we aardig dichtbij komen, al bleef de paus
een witte stip voor de immens grote Sint Pieter.
Gelukkig stonden er grote schermen, waardoor we
er toch echt zeker van waren dat het de enige
echte paus was. In allerlei talen werd de zegen
uitgesproken, terwijl we in het zonnetje stonden
met 20oC. Het was een geweldige ervaring!

Fabienne Trommelen

NIGHTFEVER
Vrijdagavond 18 december, tijdens de drukste
koopavond van het jaar, organiseren de Catharinaparochie, Gemeenschap Chemin Neuf, de Protestante Gemeente Oosterhout en de Jubileegemeente weer een Nightfever van 19.00 21.30
uur in de Basiliek.

Roy Soeters en Fabienne Trommelen

Nightfever is een laagdrempelig
evenement
voor iedereen. Mensen
kunnen de kerk binnenkomen en weggaan wanneer ze dat zelf willen. Ze
kunnen er een kaarsje
opsteken, even zitten, of
een gesprek voeren. Ondertussen worden Taiz
él
i
eder
en
gez
ongen
door een gelegenheidskoor, klinken er meditatieve teksten en zijn er
regelmatig
momenten
van stilte. Nightfever komt uit Duitsland waar de
avondopenstellingen tijdens het weekend duizenden jongeren weten te trekken.

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

400mensenopéénavondeenkaar
s
j
e op in de
basiliek. U bent ook van harte welkom!!

Van ons gingen heen:
29-10 Dymphna van Haperen-Maas,
78 jaar
3-11 Maria Petronella Adriana
Pijpers-Oprins, 73 jaar

Ilse Willems
GENERALEAUDI
ËNTI
EBIJ DE PAUS

Dat zij bij God mogen zijn, in zijn eeuwige licht en
vrede.

Al lange tijd stond onze trip naar Rome gepland om
te vieren dat we 1 jaar samen zijn. Bij toeval kwamen we erachter dat we deel konden nemen aan
de generale audi
ënt
i
ev
andepaus
,mi
t
swedaarvoor tijdig gratis kaartjes aanvroegen. Ook al leven
we alweer even in de 21e eeuw, deze aanvraag
moestperpos
tnaarI
t
al
i
ëwor
denv
er
st
uur
d.Als
nel
kregen we, per mail, een reactie terug dat we nog
wat gegevens moesten sturen en dat vervolgens
de bevestiging van onze aanvraag, ook weer per
post, naar ons zouden worden gestuurd. Ruim van
tevoren hadden we dit geregeld, maar de kaartjes
kwamen maar niet. Ook het verzoek om ze naar
ons hotel te faxen werd niet beantwoord.

Meestal begin ik de bijdrage van de Marcoenkern
met een terugblik. Wat hebben we deze keer veel
om op terug te blikken.
De opening van het werkjaar waarbij we alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet voor de Marcoenkern. Zoals u begrijpt kunnen we niet iedereen bedanken met een
boeket bloemen en
daarom kiezen we
elk jaar een vrijwilliger die symbolisch
voor alle vrijwilligers
een boeket ontvangt.
De bloemen waren

We hadden de hoop al een klein beetje opgegeven
dat we Paus Franciscus goed zouden kunnen zien,
maar toch gingen we op tijd op woensdagochtend
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dit jaar voor de familie Van den Burg; het hele gezin zet zich in en dat verdient zeker een bloemetje.

DE EERSTE MIS VAN EE

Tijdens deze bijeenkomst was er aandacht
voor het fotoboek met
daarin alle aspecten van
het
vrijwilligerswerk,
samengesteld
door
Margret Tielemans met
een voorwoord van
Henny
Hoedemaker.
Het eerste exemplaar
werd overhandigd aan
Jeanne Beekers, weduwe van Koos, die op de omslag van het boekje de
kerk opent en sluit.

De Eerste Heilige Mis in zijn geboortedorp op zondag 8 november was voor Jochem van Velthoven
een moment waar hij lang naar uitgekeken had.
Een beetje zenuwachtig was hij ook wel, bekende
hij openhartig. Na de handoplegging door monseigneur Liesen op de dag daarvoor in de Antoniuskathedraal van Breda, waarmee Jochem tot
priester in eeuwigheid werd gewijd, ging hij nu als
priester voor in een
plechtige liturgische viering aan hetzelfde altaar
waar hij als kind misdienaar geweest is. In een
gezongen hoogmis met
vier heren werd de jonge
priester terzijde gestaan
door de pastoor van de
Sint-Norbertusparochie,
waar Jochem de laatste
tijd diaken was, en door
Ton van Balveren en

wenden tot
Margret Tielemans (info@margrettielemans.nl) of
ondergetekende.
Margret Tielemans opende op 1 november haar
dit blad).

pater Van der Leest,
beiden welbekend in
Dorst. Het was een viering zoals de meeste
rooms-katholieken zich
dat uit vervlogen tijden
nog wel kunnen herinneren. Er waren nog
slechts staanplaatsen in de uitbundig met bloemen
versierde kerk van de Heilige Marcoen. Tot de laatste bank toe waren alle plaatsen bezet.

Tijdens de Allerzielenviering werden de overledenen van het afgelopen jaar met name herdacht;
daarna brachten we een bezoek aan de sfeervol
verlichte begraafplaats.
Op 8 november ging Jochem van Velthoven voor in
zijn eerste Heilige Mis. Elders meer hierover.
Vanuit onze gemeenschap hebben een aantal
jongeren het sacrament van het Heilig Vormsel
ontvangen in een viering op 14 november, waarin
bisschop Liesen voorging. Gefeliciteerd.

Om half tien werd de
nieuw gewijde priester in
het gezelschap van zijn
trotse ouders opgehaald
met een open koets bij
het ouderlijk huis aan de
Pastoor de Rondestraat
in Dorst. Begeleid door de fanfare van Sint Joris,
stapten de twee gitzwarte paarden met behoedzame tred door de straten van het Brabantse dorp
alsof ze zich bewust waren van hun bijzondere en
niet alledaagse opdracht. Jochem straalde. Zichtbaar opgetogen en zelfverzekerd zwaaide Jochem
in zijn gloednieuwe soutane naar zijn dorpsgenoten. Het was vertrouwd. Tegelijk was iedereen zich
ook bewust van het bijzondere van dit moment.

Op 22 november ging Tiny van Velthoven voor het
laatst voor in een woord- en communieviering. Tiny
heeft aangegeven, gezien haar leeftijd, te stoppen
met voorgaan. Na de viering heeft Tiny een kleine
attentie ontvangen voor al haar werkzaamheden in
de Marcoenkern. Bij een eerdere inventarisatie
bleek dat Tiny 11 taken vervult binnen de Marcoenkern. Nu ze stopt met voorgaan blijft ze gelukkig actief met die andere taken.
Twee leden van het gemengd koor werden in de
bloemetjes gezet tijdens het Ceciliafeest, vanwege
hun jarenlange inzet. Jan-Marie Wouters is 25 jaar
organist/dirigent en Christ Hermans zingt 60 jaar
mee in het koor.
Op 12 december geeft St. Joris een concert in de
Marcoenkerk. Van harte uitgenodigd.

keuze te maken, om juist in deze tijd te kiezen voor
ravond van de priesterwijding van zijn zoon. Zorgen
maakt hij zich niet. Jochem is opgegroeid in een
gelovig katholiek en warm nest en is dat geloof
lijven
krijgen, die hij op dit moment ondervindt. Als accountant, het beroep dat hij tot aan zijn priesterop-

Namens parochiekern Marcoen een woord van
dank aan al onze vrijwilligers.
Iedereen gezegende kerstdagen en een
goed uiteinde en graag zien we jullie terug
in 2016.
Corry van den Bosch
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leiding aan Bovendonk uitoefende, weet hij wat er
in de wereld te koop is. Daarom is zijn markante
keuze voor een spiritueel leven ook zo bewonderen

gesteld in de parochie van Alphen en op 22 november heeft hij in Chaam zijn eerste H. Mis opdragen, waar hij ook woont. Ze treffen het daar met
hun nieuwe kapelaan, maar we rekenen er hier ook

r-

terugkeert naar waar ooit zijn wieg gestaan heeft.
Henny Hoedemaker -

zijn patroonheilige Jozef, toegewijd geweest. Hij is
-

VAN DE KAPELANIE TE CHAAM
huis, een plaats zijn waar de hemel open gaat,

Jochem, de Heer
is jouw herder
prijkt in grote letters op de gevel
van de Marcoen-

lied kwam ik als neomist, pasgewijde priester, mijn
zo dierbare Marcoenkerk binnen. Wat een vreugde!
De hemel heeft vandaag de aarde aangeraakt. God
is ons vandaag op een heel bijzondere wijze nabij;
God met ons.

alleen om mij, de
Heer is de herder
van ieder
peert hem ten voeten uit.

Ik ben heel dankbaar en nog steeds vol vreugde en
geluk. Dat God mij heeft uitgekozen om Zijn dienaar te worden, een dienaar van de vreugde, is
overweldigend, indrukwekkend, maar bovenal genade. Ik wil u allen heel hartelijk danken, voor uw
aanwezigheid, steun en bemoediging. Ook veel
dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan de
voorbereiding en uitvoering van mijn Eerste Heilige
Mis. In het bijzonder dank aan de collega van Sint
Marcoen, Sint Joris.

yIn zijn dankwoord
aan het eind van
de mis sprak hij de
veelbetekenende

het niet al
Daarmee geeft hij
te kennen een vertegenwoordiger te zijn van een geheel nieuwe generatie priesters. Een generatie die na een volwaardig maatschappelijk leven op latere leeftijd
kiest voor een verregaande ommezwaai, een omker
i
ngi
neenv
eel
bel
ov
endecar
r
i
èr
e,z
el
f
bewust en
tegen de stroom in, trouw aan zichzelf en trouw
aan een roeping, waarbij niet het eigenbelang of
materieel comfort op de voorgrond staat, maar de
zorg voor de noden van (onbekende) anderen.

Op zaterdag 14 november heb ik mijn Eerste Heilige Mis gevierd in de Sint Norbertusparochie te
Roosendaal, de plaats waar ik stage heb gelopen
en als diaken mocht dienen. Mijn Eerste Heilige
Mis in Roosendaal is tevens een moment van afscheid nemen van mensen die me dierbaar zijn. De
pijn van afscheid hoort ook bij de navolging van
Christus.
Zondag 15 november ben ik door de bisschop, als
kapelaan (parochievicaris) gepresenteerd in de zes
parochies van de regio Alphen/Gilze. De verhuis
van Hoeven naar Chaam is goed verlopen, alle
dozen zijn uitgepakt en ik heb mijn draai al aardig
gevonden. Ook hier is de ontvangst heel hartelijk.
Ik kijk uit naar de ontmoeting met de mensen in de
parochies en de samenwerking met het pastorale
team. Ik heb zin om te beginnen, om te werken in
Gods wijngaard.

De ontvangst in de
brandweerkazerne
na afloop van de
Heilige
Mis
was
goed verzorgd door
het vrijwilligersteam
van de Marcoenkerk.
Hapjes en drankjes
droegen bij aan de geanimeerde sfeer. Familie,
vrienden, bekenden, parochianen ook uit de andere Oosterhoutse kerkdorpen schudden Jochem
de hand en feliciteerden de beide ouders. Jan Frijters bood Jochem het erelidmaatschap van het
Broederschap van de Heilige Marcoen aan. Het
Broederschap gaat op een andere leest geschoeid
worden. Wie mee wil denken om het nieuw leven in
te blazen of belangstelling heeft om lid te worden
kan zich melden via het e-mailadres marcoenkerkdorst@gmail.com.

Zoals in mijn dankwoord reeds uitgesproken, heb ik
een wens: dat we allemaal fier durven te getuigen,
in woord en in daad, van ons geloof in Jezus Christus. Dat andere mensen zich verwonderen als ze
van Jezus, daar wil ik meer van weten, want hoe zij
in het leven staan, hoe zij met mensen omgaan,
akers mogen zijn en worden van het geloof in de
Verrezen Heer. Jezus Christus, U zij de victorie, nu
en immermeer!
Pax Vobis
Jochem van Velthoven

Op 15 november is kapelaan Van Velthoven voor14

Dat, wat nu gebroken is,
zal op een dag weer heel zijn.
Dat, wat nu klein en stil is,
zal op een dag weer open gaan.
Daar, waar eens liefde was,
zal niet worden vergeten.
Daar, waar eens leven was,
zal opnieuw leven zijn.

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

Gedicht van Angela Schoof

Coör
di
nat
or
en

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

KERSTCONCERT
Zondagavond 20 december zal een Kerstconcert
worden gehouden in de
H. Johannes de Doper
Kerk te Oosteind. Evenals voorgaande jaren zal
het weer een sfeervol
concert worden met zeer
verrassende elementen;
de voorbereidingen zijn
al in volle gang. Deze
avond mag u niet missen; u wordt van harte
uitgenodigd om te komen
luisteren en genieten op deze vooravond van Kerst!
De opbrengst van uw vrijwillige bijdrage zal dit jaar
worden besteed voor aanpassingen aan de pastorie, zodat hier op termijn zorg kan worden geboden
aan zorgbehoevenden die graag in Oosteind willen
wonen.

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

KRONIEK VOOR WIE DE KLOK LUIDDE

VORMSEL

Het H. Doopsel ontvingen
27-09 Benjamin Katic
27-09 Nova van Dinteren
27-09 Lizzie de Jong
11-10 Givaino Manuela
18-10 Delfina van der Steen
18-10 Mila van Achterberg

Wij feliciteren onze vormelingen Marijn en Daan die
afgelopen 14 november in de H. Antoniuskerk hun
vormsel toegediend hebben gekregen door
bisschop J. Liesen.

CECILIAFEEST
Tijdens het Ceciliafeest zijn drie leden van het herenkoor gehuldigd vanwege hun 40-jarig jubileum,
namelijk Jan Verbunt, Louis Claassen en Stanneke
Romme. Wij feliciteren hen van harte en danken
hen voor de jarenlange inzet voor de parochie.

In het Huwelijk traden
21-08 Patrick van Aalst en Annelies Soeters
Haar Jubileum vierde
11-10 Zuster Clara van Liemt, benedictines van de
O.L.V. Abdij, 60-jarige professie

ALLERZIELEN 2015
Op zondagmiddag 1 november hebben we onze
overleden dierbaren herdacht. Het was een mooie
en zeer drukbezochte viering.

Van ons heen gingen
9-08 Evert van Mook, 83 jaar
27-08 Piet de Ronde, 93 jaar
15

31-08
15-09
16-09
12-10
19-10
21-10

Jeanne van Mook-van Gils, 66 jaar
Bas Verharen-Segers, 78 jaar,
Nelly Kuijpers-Wouters, 85 jaar
Arie van de Koolwijk, 78 jaar,
Gerard Christ, 79 jaar
Annie Laurijssen-Stokmans,
96 jaar

dag en de zon- en maanstanden. Op de achterkant
van elke bladzijde staan taalgrappen, puzzels, bezinning of nuttige informatie.
jbehorende schild is gratis en aan beide zijden bedrukt.
Er is ook een standaardje te koop zodat men de
kalender op een bureau of nachtkastje kan zetten.
Dit standaardje kan men elk jaar weer gebruiken en

Wiljan van der Zanden

TERUGBLIK OP DE VRIJWILLIGERSDAG VAN 2015

Sint Vincentiusstraat 113 A, Oosterhout.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00
12.00 uur en van 13.30 16.00 uur behalve maandag- en woensdagmiddag.

Na de kerkdienst van 9.30 uur op zondag 27 september, waarin pastor Hennie van Hattum voorging
die uitgebreid de vrijwilligers van de Antoniuskerk
bedankte voor hun inzet, is de bijeenkomst voortgezet in Antoniushuis de Vinder. Velen gaven gehoor aan de uitnodiging en genoten van de koffie
met een eigen gebakje van Trudy, om kosten te
sparen. Toen de drankjes binnenkwamen is er namens de coör
di
nat
or
en gespr
oken ov
erde gr
ot
e
inzet van de vrijwilligers en natuurlijk stilgestaan bij
de overleden vrijwilligers Nelly Kuijpers, Piet van
den Heijkant, mevrouw Rijpert en Jeanne van
Mook.
Van twee vrijwilligers is afscheid genomen met
mooie woorden, een bos bloemen en een cadeaubon (Joost Poppelaars, Rien Vosman). Linda
Oomes kon niet aanwezig zijn om afscheid van te
nemen. Al eerder in het jaar was, na jarenlange
trouwe inzet voor de parochie, Jeanne van den
Brandt bedankt.
De lunch die door vrijwilligers is verzorgd was prima evenals de totale ambiance van de vrijwilligersdag. Natuurlijk is er gesproken over hoe we onze
toekomst in De Vinder zien. Gemeld is nog dat er
met groepjes van vrijwilligers naar de toekomst
gekeken gaat worden. Rond 14.00 uur ging iedereen weer huiswaarts en begon het opruimen. Natuurlijk weer door vrijwilligers.
Hartelijk bedankt!

Bent u moeilijk ter been, neem dan telefonisch contact op met Thea van der Zanden 0162 459 167.
De kalender wordt dan bij u thuis bezorgd. Graag
zo veel mogelijk gepast betalen.
Thea van der Zanden

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
Coör
di
nat
or
en:
Jo van Beek, Jos Bleijlevens, Kees de Kok
Ledenadministratie: Lambert Mutsaers
Bankrekeningnummer: NL71RABO0139903720

Ad Kouwelaar

Voor wie de klok luidde
Wij hebben afscheid genomen van geliefden uit onze geloofsgemeenschap.
Al 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,
opdat wij hen niet vergeten.

DE GERARDUSKALENDER 2016
Een feestelijk cadeau
De Gerarduskalender, verkrijgbaar in Antoniushuis
jaar gretig aftrek. De kalender is een aantrekkelijk
geschenk om met de komende kerst- en feestdagen cadeau te geven aan
familieleden, vrienden of
kennissen. De ontvanger
heeft er elke dag van het
jaar plezier van want de
Gerarduskalender is een dagscheurkalender. Op
de voorkant staan elke dag een spreuk, de feest-

In deze periode (Pasen tot Advent) noemen wij:
16-05 Josefa Roda-Romero, 81 jaar
29-05 Mieke Derks-Wewerinke, 77 jaar
16-07 Willie Tetteroo-van der Voort, 75 jaar
3-10 Ton Dons, 92 jaar
11-10 Betsie van Tilburg- Roelen, 73 jaar
10-11 Wil Fijneman, 79 jaar
Mogen zij in Gods liefde verder leven.
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vieren hebben. Het is bedoeld als teken van aandacht en liefde vanuit onze geloofsgemeenschap.
Kent u iemand van wie u denkt dat het bloemetje
daar op zijn plaats is, wilt u dan de naam doorgev
enaaneenv
andec
oör
di
nat
or
enofper
s
oonl
i
j
kop
het secretariaat. Op werkdagen geopend van 9.00
tot 12.00 uur. Bellen of mailen mag ook 0162453502 / info@verrijzeniskerkoosterhout.nl.

GEZINSVIERING OP KERSTAVOND OM
19.00 UUR IN VERRIJZENISKERK
Recent heeft een aantal jongeren eerste plannen
gemaakt voor de gezinsviering op kerstavond.
Samen met basisschoolleerlingen willen zij ook dit
jaar weer een mooie en leuke, maar ook goede
viering maken. Geef een seintje als je mee wilt
doen. Bel of mail met Jos Bleijlevens: 06-22418816
of jos@verrijzeniskerkoosterhout.nl.

BEZOEK OUD-BISSCHOP MGR. R. PH. BÄR
Op zondag 18 oktober verraste monseigneur
Philippe
Bär de Ver
r
i
j
z
eni
s
met een bezoek.
Deze oud-bisschop
van Rotterdam is een
persoonlijke
vriend
van Kees en Dominica Sanders. Hij ervoer in de Verrijzeniskerk een echte gemeenschap
en een levendige en krachtige kerk. Ook was hij
getroffen door het grote aantal aanwezigen. Volgens de oud-bisschop voelde hij dat het geloof
werd uitgedragen te midden van de gemeenschap

HERHAALDE OPROEP! SCHONE KERK
Wie van de lieve dames of heren heeft op maandagmiddag enkele uurtjes tijd om onze mooie
Verrijzeniskerk nog mooier, maar vooral schoon te
houden en te maken.
Er zijn al enkele vrijwilligers iedere maandagmiddag van half twee tot ongeveer drie uur present om
te poetsen, maar we hebben nog graag versterking. Er is natuurlijk ook tijd voor koffie of thee.
Schroom niet en laat a.u.b. iets van u horen.
Bel naar het secretariaat 0162 - 453502 of Jo van
Beek 0162 - 455496 of 06 38528905.

VRIJWILLIGERSDAG
Op zondag 6 september
is
het
nieuwe werkjaar
dat parallel loopt
met het schooljaar
gestart.
We hebben onze
vrijwilligers
bedankt voor hun
inzet in het afgelopen werkjaar en vertrouwen erop dat we in het
nieuwe werkjaar op hen mogen blijven rekenen.
Diverse vrijwilligers hebben gezorgd voor iets lekkers bij de koffie en thee en daarna is door een
aantal vrijwilligers een eenvoudige doch voedzame
lunch geserveerd met knakworsten. Wat heerlijk
om al die volwassenen te zien genieten van de
knakworsten. Door de inzet van de diverse vrijwilligers waren de kosten nihil.

hij later. Tijdens de koffie waren er geanimeerde
gesprekken met verschillende parochianen. Het
was alsof ze hem al jaren kenden! Bij een volgend
bezoek aan Oosterhout komt hij zeker graag terug.
Voorafgaand aan de zondag had de oud-bisschop
nog een uitgebreid gesprek met Jan en Dymph
rstandelijke en/of een meervoudige handicap in de
s
t
ad Sal
i
t
i
ga i
nI
ndones
i
ë.Dez
e mensen wor
den
vaak verstoten door hun omgeving. Bisschop Bäri
s
gebor
eni
nI
ndonesi
ëenkentdaar
doordes
i
t
uat
i
e
van geestelijk gehandicapten heel goed. Meer informatie over deze stichting vindt u op
www.sumberkasih.nl.

ALLERZIELEN
In de Allerzielenviering was weer volop ruimte voor
respectvol stilstaan bij de overledenen van het afgelopen jaar, met aandacht en bemoediging voor
de nabestaanden. De aanwezigen voelden zich
gesterkt en getroost en waren blij met het gedachteniskruisje dat ze mee naar huis mochten nemen.
Een waardige manier om gestalte te geven aan ons
geloof in de Verrijzenis.

DE BOEKENKAST
Het verhaal staat naast HET VERHAAL CENTRAAL (zie elders in dit parochieblad) ook op een
andere manier centraal in de Verrijzeniskerk. In
twee kasten staan boeken van kerkbezoekers die
anderen gratis mogen lezen. Doordat steeds meer
mensen een boek uitkiezen voor zichzelf en als
tegenprestatie een eigen boek plaatsen, wordt de
uitleen steeds boeiender.

DE VERRIJZENISKERK VERJAART
En dat vieren we met zijn allen.
Het afgelopen jaar hebben we zes keer het naamf
ees
tv
anéénv
andez
ev
enker
keni
nOos
t
er
hout
gevierd. De Verrijzeniskerk viert niet de naamfeest
van de patroonheilige doch de verjaardag van de
wijding.

ALTAARBLOEMETJE
de Verrijzeniskerk. Het bloemetje is bedoeld voor
mensen die een steuntje in de rug nodig hebben,
ziek of eenzaam zijn of voor mensen die iets te
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Van ons gingen heen:
7-08 Thea den Exter-Wolters, 74 jaar
20-08 Nelly van Mook-de Hoogh, 86 jaar
2-10 Joop Pronk, 70 jaar
11-10 Louise Ides Peeters-van Hecke,
59 jaar
3-11 Mario Roebers, 57 jaar
12-11 Johan Mathon, 69 jaar

Op 18 december 2005 werd de huidige Verrijzeniskerk door bisschop Muskens gewijd. Kortom op
18 december 2015 bestaat de Verrijzeniskerk tien
jaar. Een prachtige leeftijd om groots te vieren. En
dat doen we op zondag 20 december a.s. Alle parochianen van de Catharinaparochie maar ook alle
inwoners van de wijk Oosterheide zijn van harte
welkom om mee te vieren in de viering van 9.30
uur. Na afloop van de viering is er als alle zondagen ruimte voor koffie en thee. Omdat het feest is
doen we dat uitgebreider. In het atrium van de Hortensiahof (bereikbaar via de kerk) komen we na
afloop bij elkaar om bij de vuurkorf koffie/thee met
i
et
sl
ek
ker
sendaar
nagl
ühwei
nenwar
mec
hocolademelk te drinken. Kortom we vieren het tienjarige jubileum van ons kerkgebouw in kerstsfeer. Immers samen zingen we tijdens de nazit een aantal
kerstliederen. Dan doen we met zijn allen, maar
ook met leden van de diverse koren uit onze parochie en de dames van ons dameskoor van wie er
een aantal jubileert op 20 december.

WERKGROEP VERHUIZING
In de vorige uitgave van de het parochieblad berichtten wij over het bezoek van de Werkgroep
Verhuizing aan respectievelijk de Verrijzeniskerk en
de Basiliek. Intussen hebben meerdere gelovigen
aan hetv
er
zoek gehoorgegev
en t
eror
i
ënt
at
i
e
eens een dienst in een van de andere kerken bij te
wonen. Mogelijk ligt de toekomst van u en ons allen
in een van de andere kerkplekken waarbij volgens
de werkgroep de Verrijzeniskerk of de Basiliek het
meest voor de hand liggen. Samenvattend kunnen
we stellen dat de voorkeur uitgaat naar een van de
genoemde kerken. De vraag die we nu moeten
beantwoorden is hoe komen we tot een gezamenlijke en goede keuze. Uit de gesprekken die met
beide kerken gevoerd zijn is duidelijk gebleken dat
de Mariagemeenschap op beide met name genoemde kerkplekken van harte welkom is. De
werkgroep kondigde van te voren aan op zondag
11 oktober na de dienst verslag te doen van de
gesprekken met de twee andere kerken.

vieren op 20 december ook dat vijftig jaar geleden
de eerste steen voor de voormalige Verrijzeniskerk/-parochie werd gelegd. Bij de start van dit jubileumjaar openen wij een foto-expositie die we samen met iedereen het komende jaar verder vorm
willen geven.
Kortom: voldoende redenen om op zondagochtend
20 december aan te schuiven in de Verrijzeniskerk.
De eucharistieviering waarin Ronald van Bronswijk
en Hennie van Hattum voorgaan start om 9.30 uur.
Rond 11.00 uur is er koffie/thee in het atrium. Rond
12.45 uur ronden we de feestelijke bijeenkomst af.
Wees van harte welkom.

De dienst van 11 oktober had een feestelijk tintje
omdat op deze ochtend de naamdag van de H.
Maria van de Rozenkrans de patroonheilige van de
Mariakerk werd gevierd. Hierbij was er na afloop
een informeel samenzijn met meegebracht en
deels zelf gebakken lekkers voor bij de koffie.
Na afloop van de H. Mis deelde een lid van de
Werkgroep Verhuizing een interessant en tevens
verrassend bericht mee. Tijdens de discussie met
de basiliek werd de mogelijkheid genoemd een
zaterdagviering in de basiliek te herintroduceren.
Een nieuwe laagdrempelige viering, geen hoogmis.
Een viering voor alle parochianen en gelovigen met
koren uit de kernen. De Thomas Cantorij kan een
keer in de maand blijven zingen! Dit voorstel van
viering op zaterdag in de basiliek bleek voor veel
kerkgangers een verrassing te zijn en was het discussieonderwerp bij de koffie. Door dit opmerkelijke
voorstel van de basiliek komt de mogelijkheid gezamenlijk over te stappen naar de Verrijzenis op de
tweede plaats. De werkgroep gaat het voorstel verder uitwerken en zoeken naar een eigen plek in de
basiliek. In de volgende uitgave van het parochieblad hopen wij u meer concreet te kunnen informeren over de ontwikkelingen binnen de basiliek.

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

Frans van der Wijst
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vervult niet alleen een centrale positie in het religieuze leven van Den Hout maar zeker ook in het
sociale leven. Het valt de meeste Houtenaren dan
ook zwaar om afscheid te moeten nemen van deze
vertrouwde plek waar veel lief en leed gedeeld is.

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

Misschien nog wel meer dan in andere dorpen
heeft de trouw van de Houtenaren aan de eigen
Sint Corneliuskerk een eigenzinnig trekje. Voor
veel mensen geldt dat ze nog liever stoppen met
kerken dan zich aansluiten bij de kerkgemeenschap van Oosterhout. Het parochiebestuur heeft
er dan ook geen eenvoudige taak aan om de Houtenaren in kleine stapjes en met engelengeduld te
betrekken bij de geloofsgemeenschap van de Catharinaparochie.
De komende maanden zal duidelijk worden of het
kerkgebouw overgedragen zal worden aan de
Houtse bevolking. Het is een innige wens van de
stuurgroep Behoud Corneliuskerk om het kerkgebouw in eigen bezit te krijgen en als multifunctioneel gebouw te exploiteren. Als het aan de stuurgroep ligt zal in de kerk een plaats worden ingericht
waar de kerkgangers elkaar kunnen ontmoeten en
met elkaar in gebed kunnen gaan.

Gedoopt
6-09 Nick Havermans
27-09 Lana Geerts
11-10 Benthe van Mook
Cep Caron
Selena van Stokkom
1-11 Hugo Kusters

Ook in Den Hout zal het volgend jaar weer kerstmis
zijn. Met of zonder Corneliuskerk. Misschien gaan
wij naar de nachtmis in de Sint Jan om de eucharistie te vieren. Maar wat zou het fantastisch zijn als
we dan ook nog bij elkaar kunnen komen in onze
eigen multifunctionele Corneliuskerk. In een lekker
verwarmd gebouw met elkaar in gebed rond het
kerstfeest. Een kop koffie met elkaar drinken. En
dan toch nog een keer luisteren naar die prachtige
Deutsche Messe door het Sint Caeciliakoor.

Overleden
25-10 De heer Jan de Jongh, 68 jaar.

OOK VOLGEND JAAR WEER KERSTMIS
IN DEN HOUT?

Laat de geboorte van Christus ons inspireren tot
grote daden in 2016.

Langzaam maar zeker komt het jaar 2016 naderbij.
Het jaar waarin de Houtse Sint Corneliuskerk als
kerkgebouw haar deuren zal sluiten. De Sint
Corneliuskerk heeft generaties lang een centrale
positie ingenomen in het dorp. De Corneliuskerk

Vrolijk kersfeest vanuit Den Hout!
Marja van Gils

Joore

Vrede op aarde voor alle
mensen van goede wil
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COLOFON
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?

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

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

Bestuur
Jos
év
andenBogaar
t
,best
uur
sl
i
d
Ronald van Bronswijk, voorzitter
Mariet van Goch, vicevoorzitter
Joke Rooijmans-Alberts, secretaris
Jos Trommelen, penningmeester

Tarieven
Parochiebijdrage
Doop
Eerste Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubileumdienst
Uitvaartdienst
Dienst in crematorium of op begraafplaats zonder voorafgaande kerkdienst
Stipendium (gebedsintentie)

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

2016
6
6

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.

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

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

Bisdom Breda
Mgr. Dr. J.W.M. Liesen
Secretariaat
Veemarktstraat 48
4811 ZH Breda

Bijdragen aan dit blad dienen voorzien te zijn van
de naam van de auteur. De redactie heeft het recht
om ingezonden stukken in te korten of te weigeren.

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

Lay-out:
Druk:
Oplage:

Elly Beljaars
Total Print
2.450

91 parochianen hebben aangegeven het blad digitaal te willen ontvangen

Vicariaat Breda
Drs. P.M.P. Verbeek
Secretariaat
Veemarktstraat 48
4811 ZH Breda

Uitgaven parochieblad 2016

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
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Kopij inleveren:
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Lente
Zomer
Herfst
Winter

7 februari
8 mei
14 augustus
6 november

10 maart
9 juni
15 september
8 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

