CATHARINAPAROCHIE

Jaargang 3

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

De Geest waait waar Hij wil en er gebeurt en er
verandert veel in onze parochie en niet alles daarvan stemt vreugdevol en blij. Onzekerheid is er
voor de gemeenschap van de Antoniuskerk, wat
gaat er gebeuren met de Vinder? Wanneer sluit de
kerk? In Den Hout wordt er met man en macht aan
gewerkt om de kerk tenminste ten dele te kunnen
behouden voor de geloofsgemeenschap. En deze
zomer, op zondag 26 juni nemen we afscheid van
de Mariakerk. Een pijnlijk verlies voor de geloofsgemeenschap die daar thuis is. De eerste stappen
zijn al gezet, het ontroerde Theaterconcert de
Mariamonologen trof de toon. Ook over dit afscheid
meer in dit blad.

VOORWOORD
De Geest waait waarheen Hij wil
'Vooruit' lezend in het parochieblad - het zomernummer dat nu voor u ligt - springt het eruit: wat
gebeurt er veel in onze parochie. Wat ondernemen
we veel met elkaar!
Het bestuur bezint zich, met adviserende commissies, op de verdere uitwerking van het parochieplan
en kondigt een algemene bijeenkomst aan voor alle
parochianen.
De coör
di
nat
or
en v
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men een
'Breed beraad' en spreken met elkaar over de
vraag hoe we de pastorale organisatie zo kunnen
inricht
lgens krachten te bundelen waar mogelijk en waar
nodig'.

Veel leesplezier en een mooie zomer om wat uit te
rusten van alle drukke werkzaamheden!
Hennie van Hattum

De Vastenactie is afgerond met een mooi resultaat,
de bedevaart naar Meerseldreef hebben we net
achter de rug en de Ziekendag en de Vredesweek
komen eraan.

VAN DE REDACTIE
Het is al weer juni wanneer u dit parochieblad onder ogen krijgt. Gelukkig hebben we genoeg kopij
ontvangen om er wederom een mooi blad van te
maken, waarvoor dank aan alle schrijvers en
inzenders.

Prachtige concerten zijn er gegeven en nieuwe
worden weer aangekondigd, inclusief een
'Orgelsoap' in de Corneliuskerk. Er is een nieuw
Inloophuis in Oosteind, dat goed wordt bezocht.
Verhaal Centraal blijft mensen boeien en we worden uitgenodigd op bedevaart naar Kevelaer (terwijl de bedevaartgangers naar Santiago, vertrokken
uit Dorst, net weer terug zijn in Nederland.)

Voor het volgende blad doen we ook weer graag
een beroep op u. U hoeft hiervoor niet speciaal
vrijwilliger van de Catharinaparochie te zijn, iedereen is welkom met zijn/haar bijdrage. Maar voor
het zover is, staat er nog van alles te gebeuren
binnen de parochie, zoals u in dit parochieblad kunt
lezen.

Over dit alles kunt u lezen in dit blad. De
Catharinaparochie staat bepaald niet stil. En dan
hebben we nog niets gezegd over alles wat er 'tussen twee parochiebladen' in, ook nog gebeurt: de
Paasvieringen, een onvergetelijke uitvoering van
het Paasspel van Rijnsburg, de prachtige Pinksteren Hemelvaartvieringen die we achter de rug hebben. We hebben ook nog niet gesproken over het
enthousiasme waarmee de eerste communicanten
van dit jaar zich hebben voorbereid en gevierd, of
over de activiteiten met Vormelingen die in de toren
van de Antoniuskerk 'een blik op de hemel' werpen,
en de nieuwe zaterdagavondviering in de Basiliek.

Door omstandigheden heeft Jos Trommelen de
redactie verlaten. Wij respecteren zijn keuze en
bedanken hem voor zijn enorme en toegewijde
inzet. Mocht u zich graag in willen zetten voor het
redactionele werk voor dit blad, dan horen we
graag van u.
Tot slot wensen wij u allen een hele fijne zomer
toe en voor wie op vakantie gaat een prettige
vakantie en veilige thuiskomst.
N.B. Mocht u na de vakantie het parochieblad
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Uitnodiging
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de hierboven genoemde parochiebijeenkomst op 30 juni
van 19.30 tot 21.30 uur in de Verrijzeniskerk aan
de Vondellaan. Op die avond informeert het bestuur u over de voortgang van het parochieplan,
over ontwikkelingen binnen de parochie en over
voortschrijdende inzichten voor de parochie. Op
die avond verwacht het bestuur u te kunnen informeren over de bevindingen van de bisschop.

liever digitaal ontvangen, stuur dan een email naar:
redactie@catharina-parochie.nl.
Namens de redactie, Riejette Lefel

NIEUWS VAN HET BESTUUR
In deze bijdrage voor ons parochieblad blik ik terug
op de bestuurlijke activiteiten in de afgelopen drie
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Van harte hoop ik u met velen te mogen begroeten.
Mariet van Goch
Vicevoorzitter Catharinaparochie

Om goed te zien hoe de uitvoering van het parochieplan verloopt voor de gehele parochie en voor
de delen afzonderlijk heeft het bestuur op 27 februari een studiedag gehad. Vertegenwoordigers van
decommi
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esgebouwen,f
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pastoraat hebben op verzoek van het bestuur presentaties verzorgd. De opdracht was om aan te
geven welke vragen en antwoordrichtingen de
commissieleden in de contacten met vertegenwoordigers van de kernen tegenkomen.

UITSTEL SLUITING ANTONIUSKERK
In het Parochieplan van de Catharinaparochie is
opgenomen dat de Antoniuskerk zal sluiten medio
2016. In overeenstemming daarmee is enige tijd
geleden een sluitingsdatum gepubliceerd: 19 juni
zou de laatste viering in de Antoniuskerk zijn.
Ontwikkelingen
Er gebeurt echter veel in de Catharinaparochie en
in de Antoniuskerk. Voor het uitwerken van het
Parochieplan ontwikkelt de parochie nadere
i
deeën.Zo z
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n erdoorde Gebouwencommissie
van de Catharinaparochie schetsen gemaakt voor
interne verbouwing van of een aanbouw aan de
Vinder, nodig om voorgenomen activiteiten in de
Vinder mogelijk te maken.

Na de presentaties hebben de deelnemers eerst
individueel en daarna gezamenlijk prioriteringen
aangebracht. In het laatste gedeelte van de dag is
de focus gericht op het verhaal dat we als
Catharinaparochie willen vertellen. Hoe vertalen we
in onze parochie het geloof voorop? De rode draad
die we aan het spinnen zijn, is het verhaal van de
Hoop. Hoop, die een verlangen, een verleiden en
een verheugen oproept. Paus Franciscus is daarbij
inspiratiebron. Samen met u willen we werken aan
het verhaal van de Hoop in onze parochie.

Voor de goedkeuring van dergelijke plannen, die
niet alleen de Vinder betreffen maar samenhangen
met ontwikkelingen in de hele Catharinaparochie,
is instemming van de bisschop nodig. Er is intussen een gesprek geweest met de bisschop, die
heeft toegezegd voor eind mei met richtlijnen te
komen. Daarna kan het bestuur zich uitspreken.

In de vier zaterdagen die volgden op de studiedag,
heeft het bestuur per gebied voorlopige besluiten
geformuleerd op basis van prioriteiten. De besluiten
zijn voorlopig. Immers, de bisschop vindt er wat
van en hij heeft het laatste woord. Bovendien constateert het bestuur dat bepaalde voorgenomen

Kort dag
Dat alles maakt dat de sluitingsdatum van 19 juni
voor de Antoniuskerk erg kort dag is geworden. Of
er voor die tijd al een antwoord zal zijn op de vraag
'hoe nu verder in de Vinder?' is niet zeker.

met elkaar en/of botsen met richtlijnen van het
bisdom.
Op 26 april heeft het bestuur samen met de voorzitters van de Catharinacommissies een gesprek gevoerd met de bisschop over de voortgang van de
uitvoering van het parochieplan. Daar heeft het

Daarom vinden het bestuur en het team dat het
beter is om de tijd te nemen en de kerk pas te sluiten nadat er een beslissing is over 'hoe nu verder?',
Concreet betekent dit dat het sluiten van de
Antoniuskerk uitgesteld wordt tot na de zomervakantie. Een nieuwe datum zal, in overleg met de
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met voorlopige besluiten overlegd. In grote lijnen
gaat het om beleidskeuzes voor aanpassingen
in/om gebouwen en/of vermindering van het aantal
beroepskrachten en/of de keuze en de status van
de parochiekerk en/of overige kerkgebouwen en/of
sluitende begroting en/of bisschoppelijke normen.
Het bestuur heeft op snelle terugkoppeling aangedrongen om nog voor de zomervakantie de stand
van zaken en voornemens met de parochianen,
met u dus, te willen delen. De bisschop heeft toegezegd dat hij voor eind mei zijn bevindingen aan
het bestuur zal meedelen.

Ik begrijp dat de gemeenschap van de Antoniuskerk graag zekerheid en duidelijkheid wil en dat dit
bericht wellicht gemengde gevoelens zal oproepen.
Ik vraag u om uw begrip voor dit besluit om eerst
hel
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sluiten. Ook al betekent dit dat er opnieuw een 2

korte periode - van onzekerheid is over de sluitingsdatum van de Antoniuskerk.
Pastoor Ronald van Bronswijk

van iemand kan zijn als je je daar voor openstelt.
Je moet God liefhebben en de naaste als jezelf.
Dus ook God liefhebben (Maria bij Jezus) en niet
alleen je naaste (Marta).

CATHARINANIEUWS

De avond over dit onderwerp had nog langer door
kunnen gaan, maar tijd is tijd.

VERTROUWENSPERSOON

Gerda Breij

Waar mensen in een parochie met elkaar samenwerken gaat wel eens iets mis. Vooral de grote
veranderingen in de komende tijd zullen ingrijpend
zijn. Er gebeuren dingen die u niet wenselijk vindt
of die een probleem zijn voor u. Het is goed dat we
dan met elkaar naar een oplossing zoeken. Een
goed gesprek is misschien al het halve werk.

EEN PAROCHIEBREDE KOERS
Verslag van het Breed Beraad 28 april
Het pastorale team van de Catharinaparochie is
voornemens twee of drie maal per jaar met een
omvangrijke en actieve groep parochianen bij elkaar te komen om belangrijke onderwerpen te bespreken. Deze groep komt bij elkaar in het zogehe-

Een vertrouwenspersoon is een onafhankelijk persoon die een luisterend oor kan bieden, kan bemiddelen en/of doorverwijzen. Hij of zij heeft geen
belang in de parochie en maakt geen deel uit van
een beleidsbepalend orgaan in onze parochie. De
vertrouwenspersoon heeft vooral een communicatieve functie naar vrijwilligers persoonlijk, tussen
vrijwilligers onderling en beroepskrachten aangaande geschillen die betrekking hebben op de
werksfeer van de parochie.

het concept van de parochieraad. Deze ontwikkeling is gewenst met het oog op de gegroeide en
nog altijd groeiende eenheid binnen de Catharinaparochie. Het pastorale team vindt het belangrijk de
verschillende kerkplekken - die nu en in de toekomst samen de Catharinaparochie vormen - te
betrekken bij vraagstukken waarover het team
graag advies ontvangt. Het beraad bestaat uit de
c
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ekken. Elk Breed Beraad heeft een actueel thema en
wil samen gedragen antwoorden formuleren op
prangende vragen.

Met ingang van dit jaar heeft de Catharinaparochie
een vertrouwenspersoon waar u terecht kunt voor
een vertrouwelijk gesprek. De vertrouwenspersoon
is mevrouw drs. Nellie van der Made-Kortsmit,
bereikbaar via het volgende e-mailadres:
vertrouwenspersoon@catharina-parochie.nl of telefonisch via 0162-460195.

Beraad in de Verrijzeniskerk. De pastorale organisatie van onze parochie was het eerste thema. Dit
naar een goede pastorale organisatie waarin wij
l-

BIJBEL LEZEN MET DE BISSCHOP
14 April heeft bisschop Liesen in de Verrijzeniskerk
een boeiende lezing gehouden over het thema
barmhartigheid. Voorafgaand aan deze bijbelcatechese was er een vesperviering.

vervolgens krachten te bundelen waar mogelijk en
waar nodig. Dit alles vanzelfsprekend binnen de
doelstelling van het goedgekeurde parochieplan.

Aan de hand van dit thema behandelde hij verhalen
uit de Bijbel te beginnen in Genesis 3. Daarin wordt
verhaald dat de mens nadat hij gegeten heeft van
de (door God verboden) vruchten van de boom,
kennis kreeg van goed en kwaad.

Dat zal ik u vertellen. Het Breed Beraad heeft het
pastorale team gesterkt in de overtuiging dat het
noodz
akel
i
j
ki
s om t
e wer
ken r
i
cht
i
ng par
ochi
ël
e
kern-overschrijdende werkgroepen. Cruciaal in het
licht van daadwerkelijke eenwording en met het
oog op de eerder aangehaalde krachtenbundeling.
d-

De barmhartigheid van God uit zich hierin dat God
de mens wegzendt uit de tuin van Eden om te
voorkomen dat ze ook zouden eten van de vruchten van de levensboom. Want als hij zou eten van
de vrucht van deze boom, zou hij eeuwig leven dus
ook eeuwig lijden.

informatie en op samenwerking.
Schrik niet, de zaken die goed binnen een kerkplek
geregeld kunnen worden, blijven taak van de kerkplek. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van
vieringen, pastorale activiteiten, de administratie
van de kern, de organisatie en het welzijn van vrijwilligers en het beheer van het gebouw. Dit blijven
t
aak
gebi
eden v
an de c
oör
di
nat
or
en v
an de v
erschillende kernen. Er zijn echter onderwerpen die
beter kunnen worden opgepakt door parochiebrede

Ook las hij het verhaal uit Lucas 10 over de barmhar
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Marta (die maar werkt om ieder van eten en drinken te voorzien) en Maria (die aan de voeten van
Jezus luistert). In het gesprek hierna ging het over
wie mijn naaste is? Degenen bij jou in de buurt? Of
iets ruimer of de hele wereld? Nee je moet omdenken. Niet jij kiest je naaste. De naaste kiest jou. Die
komt naar jou en vraagt je iets waarop jij de naaste
3
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van Christus, en ieder van u is van dit lichaam een
(
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werkgroepen. Het Breed Beraad heeft voorlopig vijf
werkgroep wordt opgezet:
1. Kinderkerk (onder andere Eerste Communie,
Vormsel, Kinderwerk)
2. Ouderenpastoraat (onder andere de ontferming
over en zorg voor onze trouwe parochianen in
de vorm van bijvoorbeeld ziekenbezoek en
rouwverwerking)
3. Catharinaprogramma (christelijk-culturele activiteiten)
4. PR en communicatie (het werken aan parochiebrede
communicatie
zoals
website,
nieuwsbrieven, kennisdeling, slimme samenwerking, parochieblad enzovoorts)
5. Diaconie (het maatschappelijke werk binnen de
kerk).

Gerard van Nunen

CHRISMAMIS
Ook dit jaar kwam vanuit het bisdom de uitnodiging
voor het bijwonen van de Chrismamis. Aan mijn
vader van 86 jaar vroeg ik of hij wist wat de
Chrismamis is. Hij zei, dat ze hem daar wel enkele
keren voor hadden meegevraagd, maar dat hij niet
precies weet wat het is. Dit was voor mij aanleiding
mee te gaan naar deze viering, om een antwoord
te krijgen op deze vraag.
In alle bisdommen wordt op woensdag of donderdagv
óórPasen, in de Goede Week, de Chrismamis gevierd. In het bisdom Breda het ene jaar in
Zeeland, het andere jaar in een plaats in West
Brabant. Deze keer werd de Chrismamis gevierd in
de Parochiekerk van Onze Lieve Vrouw te
Vlissingen, ver weg dus.

rlijk al ontzettend veel op deze vlakken binnen onze
parochie. Het doel van de parochiebrede werkgroepen is om kennis, creativiteit en werkkracht te
delen en enthousiast samen te werken. Het Breed
Beraad heeft zich unaniem achter deze ontwikkeling gesteld.

Vertegenwoordigers van alle parochies binnen het
bisdom wonen deze dienst bij. Dit jaar zijn Wil
Ligtvoet (Johannes den Doper) en ik samen met
pat
erEmanuëlv
anChemi
nNeuf(
car
pool
en)naar
Vlissingen gegaan. Pastoor Ronald van Bronswijk
moest op het laatste moment helaas afzeggen in
verband met een hardnekkige griep.

Zoals bekend zullen er enkele kerken binnen onze
parochie helaas op korte termijn de deuren sluiten.
Het Breed Beraad heeft uitgesproken richting het
pastorale team dat het zeer belangrijk is dat het
contact met de geloofsgemeenschap bijvoorbeeld
in Den Hout of met de Mariagemeenschap - goed
blijft. De Catharinaparochie is en blijft verantwoordelijk voor de katholieken in die kernen en wil samen met hen het geloofsleven vorm blijven geven.
Het feit dat een kerkgebouw sluit betekent immers
niet dat de geloofsgemeenschap ook de deuren
dicht doet. Het lijkt het Breed Beraad goed om in

Ti
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Chrisma, wat gebruikt wordt bij de sacramenten
doopsel, vormsel en wijding
Catechumenenolie, olie van de geloofsleerlingen (volwassenen die voorbereid worden op
het doopsel), soms wordt deze olie gebruikt bij
de wijding van het doopwater in de Paaswake
Ziekenolie wordt gebruikt bij het sacrament van
de ziekenzalving

opt
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versterken. Die groep blijft samen met het pastorale team zorgdragen voor de geloofsgemeenschap.
n pastorale groep is gesprekspartner van en
antenne voor het pastoraal team en daarnaast contactpunt voor parochianen die bijvoorbeeld vragen
hebben over Eerste Communie, Vormsel, een uitvaart of het organiseren van gebedsdiensten en
andere activiteiten.

Na afloop van de dienst nemen de vertegenwoordi
ger
sv
andepar
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esdeol
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ënmeev
oordeeigen kerken.
De Chrisma-olie wordt bereid uit zuivere olijfolie
met daaraan toegevoegd geurende balsem van de
cipres, rozemarijn en geranium. De olie voor de
ziekenzalving is zuivere olijfolie.

Er is 28 april veel besproken en er is vooral goed
s
amengewer
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en het pastorale team vinden het meedenken en
adviseren van het team in de vorm van het Breed
Beraad een zinnige constructie. Het beraad zal in
de toekomst 2 of 3 keer per jaar bij elkaar komen
om samen (!) te blijven spreken en adviseren over
inhoudelijke en organisatorische kwesties. Ik plaats
een uitroepteken achter het woord samen omdat
wij samen als gelovigen de Kerk van Christus
vormgeven. Hiermee grijp ik terug op de brieven
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Het delen in het
leven van Jezus Christus gaat door in alle sacramenten van de kerk.
Ieder jaar is er een diaconaal project dat centraal
staat. In dit Jaar van Barmhartigheid gaan de gaven - die gevraagd werden mee naar de Charismaviering te nemen - naar Stichting Droom
Walcheren, die mensen helpt die in de problemen
zijn geraakt. Vele deskundige vrijwilligers helpen
hen bij het zoeken naar bijvoorbeeld woonruimte of
geven hulp bij schuldsanering, juridische kwesties
of het vinden van een baan en inkomsten.
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Het was een indrukwekkende viering voorgegaan
door bisschop J. Liesen met concelebranten de
vicarissen P. Verbeek en W. Wiertz en alle aanwezige priesters.

het belang van zichtbaarheid.
Na hun presentatie werd er gepraat over het geloof. Het gesprek van deze twee heren met de
35 andere aanwezigen was een lust voor het oor.

Volgend jaar bent u ook van harte welkom in
Rijsbergen!

Met een heel prettig gevoel ga ik naar huis. Twee
jonge mannen die zich kwetsbaar durven op te
stellen in de groep, maar ook duidelijk aangeven
waar zij voor staan.

Rianne Claassen, teamassistente

"JONG ZIJN EN GELOVEN"

Dank je Roy en Gerard.

Roy Soeters en Gerard van Nunen praten over hun
persoonlijke beleving in "Jong zijn en Gelo
Twee jonge mannen van 26 jaar deden op 24 mei
hun verhaal in de Verrijzeniskerk.

Fred van Nunen

NIEUWS VAN BISDOM

Op realistische wijze vertelden beiden hoe zij elkaar hebben versterkt in het geloof. Wat betekent
het om in deze tijd jong en gelovig te zijn en hoe je
elkaar kunt versterken in het geloof. Het geloof
wordt in deze tijd niet meer verondersteld maar kan
wel opnieuw voorgesteld worden.

Nieuwe voorzitter NKSR
Di
akendr
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t
tijdens de Algemene Ledenvergadering in Woerden
gekozen tot nieuwe voorzitter van de Nederlandse
Katholieke Schoolraad (NKSR). Hij werd hiermee
gefeliciteerd door Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, bisschopsreferent voor het katholiek onderwijs.

Roy vertelde over zijn religieuze ervaring in Rome,
waar hij geraakt werd door zijn vriend, Burak. Een
andere ervaring had hij ook bij het overlijden van
zijn oma. Roy gaf er prachtige woorden aan. Die
intense diepe persoonlijke ervaring kan ik hier niet
met woorden vatten.

Ti
t
usFr
ankemöl
l
ei
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ect
orv
andeKwadr
antScholengroep, waartoe het Hanze College in Oosterhout
en het Cambreur College in Dongen behoren. Deze
scholengroep valt onder het bevoegd gezag van de
vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. In 2013 is
de heerFr
ankemöl
l
e di
aken gewi
j
d en doorde
bisschop van Breda benoemd in het pastorale team
van de St. Catharinaparochie in Oosterhout. Hier is
hij verantwoordelijk voor dopen, huwelijken, uitvaarten en verleent hij diaconale assistentie in de
vieringen van de eucharistie.

Gerard vertelde over zijn katholieke opvoeding.
Doopsel, communie, vormsel en het lezen uit de
kinderbijbel, regelmatig kerkbezoek en het onder
de indruk raken van de liturgie, geeft hij weer door
te zeggen: "Wat hier gebeurt, doet ertoe. "
Roy en Gerard ontmoetten elkaar in de kerk en
spraken vaak met elkaar over religieuze zaken in
deker
keni
nhetcaf
é.

NIEUWS VAN VICARIAAT
Bedevaart naar Banneux
Meer nog dan andere jaren, nodigt het Jaar van de
Barmhartigheid gelovigen uit om op bedevaart te
gaan. Wat is er dan mooier dan op bedevaart te
gaan naar een plaats waar de Moeder van de Heer

Beiden wilden zich verdiepen in het geloof.
verdieping bij Richard Steenvoorde, waar filosofische onderwerpen werden besproken; zoals
goed en kwaad, de ziel
het lezen uit de Schrift
verdieping van het geloof bij de cursus geloofsverdieping met onder andere Mgr. Liesen.

elkaar raken. Verscholen tussen de heuvels van de
Belgische Ardennen ligt het bedevaartsoord van de
Maagd der Armen. Het heiligdom van Banneux

In onze maatschappij zien we een sterke economisering. Alles moet nut hebben, het moet meetbaar
zijn. Alles moet zichtbaar gemaakt worden. Meten
is weten!
Geloofskennis is een ander soort weten. En hier
moet je moeite voor doen. Je verdiepen in Jezus
van Nazareth, hem leren kennen. Je verdiepen in
Christus. Beide jonge mannen zijn heel positief
gestemd over de toekomst. In Oosterhout en daarbuiten kan een krachtige, vitale en zichtbare Kerk
ontstaan.

zoveel mogelijk gelovigen uit heel het bisdom onvergetelijke dagen te bezorgen. Zowel de pelgrims
al
s de medewer
ker
s. Zi
j or
gani
ser
en t
r
i
duüms
(5 daagse bedevaarten) en dagbedevaarten. De
triduüms z
i
j
n geschi
kt v
oor z
owelmobi
el
e al
s
(zieke) mindervalide pelgrims die in bepaalde mate
verzorging nodig hebben.

Beiden concluderen:
het belang van kennis en het belang van
zaaien,
het belang van een open en uitnodigende
houding naar de ander,

Datum dagbedevaart: zondag 28 augustus 2016.
Dat
um t
r
i
duüm:v
r
i
j
dag 26 august
us t
oten met
dinsdag 30 augustus 2016. U wordt van harte uitgenodigd mee te gaan!
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Uw interesse gewekt? Neem contact op met het

Met elkaar kunnen we een
kring vormen van troost,
kracht en bemoediging voor
allen die zorg nodig hebben
en voor allen die zorg geven.
We kunnen onze handen
uitstrekken naar de naaste,
en onze barmhartigheid tonen in een gebaar van naastenliefde, zoals de Barmhartige Vader deed naar zijn
verloren zoon (zie schilderij
van Rembrandt).

voor aanvullende informatie over reis, verblijf en
inschrijving. Tel: 0164-612973 of E-mail:
banneux-breda@hotmail.com.
Nieuwe vertaling Onze Vader
De Nederlandse Bisschoppenconferentie maakt
bekend dat de nieuwe vertaling van het Onze
Vader de komende Advent wordt ingevoerd. Dat
betekent dat met ingang van 27 november 2016 de
nieuwe versie van het Onze Vader zal worden gebruikt in de liturgie. De Nederlandse bisschoppen
voeren deze vertaling gelijktijdig in met de
Belgische bisschoppen.

Programma
Om 16.00 uur bent u van harte welkom in de
Verrijzeniskerk voor de viering van Woord en
Communie met lichtritueel en handoplegging.
Voorgangers zijn pastor Ed de Kever en mevrouw
Gerrie van Bree. De zang wordt verzorgd door het
dameskoor onder leiding van Willy Peeters.

De aangepaste vertaling van het Gebed des Heren
luidt:

Daarna is er volop gelegenheid elkaar persoonlijk
te spreken in de ontvangstruimten van de kerk (de
Huiskamer en Het Trefpunt) tijdens een informeel
samenzijn met een eenvoudige broodmaaltijd.
De kerk is zonder drempels en er is een invalidentoilet.
Aanmelding en vervoer
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? Mensen uit Oosterhout en directe omgeving
kunnen zich aanmelden voor de kerktaxi via telefoonnummer 0162-453502. Schroom niet en meld
u aan. Onze vrijwilligers komen u graag halen en
brengen u weer veilig thuis.

CARITAS
VASTENACTIE
Er is op diverse kerkplekken door vrijwilligers aandacht gevraagd voor de Vastenactie. Daarnaast
hebben voorgangers er de nodige aandacht aan
besteed in de weekendliturgie. We zijn ons weer
meer bewust van onze medeverantwoordelijkheid
voor de wereldwijde problematiek van klimaatsverandering en hebben gul gegeven voor de projecten
die de mensen in Oeganda toekomst geven.

Gerrie van Bree

VREDESWEEK
Vrede is van ons allemaal. Iedereen die in vrede
gelooft, kan iets voor vrede doen. PAX zet vrede in
beweging. PAX roept betrokken burgers op om
mee te doen. Van het plaatsen van een simpele
oproep op Facebook tot het opstarten van een
Ambassade van Vrede.
Pax is ervan overtuigd dat al die beetjes durf optellen tot vrede. De Werkgroep Vredesweek
Oosterhout sluit zich daarbij aan.
Dit jaar wordt de Vredesweek gehouden van 18 t/m
25 september met als thema: Vrede Verbindt.
De organisatie van het programma in Oosterhout is
nog niet helemaal rond, maar we proberen het onderstaande te realiseren:

DIACONIE
DE CATHARINA ZIEKENDAG
Ieder jaar wordt op de eerste zaterdag in juli de
Catharina Ziekendag georganiseerd door de
Caritas en de werkgroep Ziekendag, in samenwerking met vertegenwoordigers van De Zonnebloem,
HOOM en Surplus Welzijn. Dit jaar sluiten de orga-

De viering is op 2 juli in de Verrijzeniskerk.
De Ziekendag is voor alle mensen die in hun leven
weleens met ziekte te maken hebben: zieken,
partners en gezinsleden, familie, vrienden, buren
storaal werkenden en parochianen,
doctoren en verpleegkundigen, beroepszorgverleners en mantelzorgers), kortom deze Ziekendag is
voor iedereen. U bent allen van harte welkom.

Zondag 18 september van 10.00 tot 13.30 uur
Opening Vredesweek met een oecumenische viering in de Vredeskerk en na de viering een broodmaaltijd in De Beuk
Vredeskerk in de Rulstraat De Beuk
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Dinsdag 20 september van 19.30 tot 21.30 uur
Lezing door Patricia Brunklaus, directeur
Vluchtelingenhulp Nederland
Verrijzeniskerk Vondellaan of
Marokkaanse Moskee Beneluxweg

Jammer dat bij een dergelijk evenement de Sint
Jan niet tot de laatste plaats is bezet.
Hoe schoon klonk tijdens het concert de Aria van

Donderdag 22 september van 19.30 tot 21.30 uur
Gezamenlijke vredesmaaltijd, waarbij diverse organisaties uitgenodigd worden en vluchtelingen aan
het woord komen
Slotjes Midden

in dit geval vertolkt door de saxofoon. Het klonk die
middag alsof Bach het speciaal voor deze combinatie had geschreven.
Van de componist Max Reger, die 100 jaar geleden
stierf en om die reden dit jaar extra aandacht krijgt,
s
t
ondophetpr
ogr
ammaéénv
andi
ensGei
st
l
i
che
en, die
oh
door Ilse van Wuijckhuijse. Een indrukwekkende
uitvoering.

Vrijdagavond 23 september - Tijdstip en plaats nog
niet bekend
Vredesbijeenkomst voor jongeren door jongeren
Zaterdag 24 september en zondag 25 september
In alle kerken van Oosterhout wordt aandacht besteed aan de afsluiting van de Vredesweek in de
vieringen.

Op een geheel andere wijze indrukwekkend was
Regers Introduktion und Passacaglia in d-moll, een
groots orgelwerk dat besluit met een geweldige
klankclimax. Het werk kreeg een meer dan waardige uitvoering.

Zondag 25 september - Tijdstip nog niet bekend
Vesperviering in Catharinadal
Werkgroep Vredesweek, Gerrie van Bree

Er was die middag nog veel meer moois te beluisteren, onder andere muziek van Bozza, Franc,
Handel en Ibert.

OVERIG NIEUWS

eGershwin, ge-

DAT WORDT IETS BIJZO
Onze Oosterhoutse Sint Jansbasiliek bezit, zoals
velen weten, een prachtig orgel. Maar wat is een
orgel zonder organist? Welaan: een organist is er,
en wel in de persoon van Jan Willems. Dat is een
uitstekend organist die het orgel in al zijn klankschakeringen weet te presenteren. Je zou ervan

twee werken werd weer eens overduidelijk wat een
veelzijdig instrument het orgel in de Sint Jansbasiliek is en dat het instrument zich in deze muziek even goed thuisvoelt als bij Bach en Reger.
Wij verheugen ons op de concerten die nog gaan
komen en spreken de wens uit dat velen in
Oosterhout de weg zullen weten te vinden naar de
Sint Jan, want ook voor de volgende concerten

En toen werd het
zondag 17 april 2016:
een concert met Jan
Willems aan het orgel, zijn echtgenote
Ilse van Wuijckhuijse,
sopraan en Eva Bottinga, saxofoon. Het
concert werd aange-

Wout Kalkman

VAN DE KAPELANIE TE CHAAM
Groeten uit Cambridge
Op het moment van dit schrijven verblijf ik voor drie
dagen in Cambridge (Engeland) waar ik een bezoek breng aan mijn studiegenoot Michael
Magielse. Zes jaar lang hebben wij samen gestudeerd, maar Michael heeft voor de diakenwijding
besloten in te treden bij de Dominicanen in Nederland. Momenteel volgt hij het noviciaat in
Cambridge en eind van het jaar komt hij weer terug

Tijdens de voorbereidingen, waarvan ik een klein deel mocht meemaondagmiddag iets bijzon
Enkele jaren geleden konden we het samenspel
van orgel en saxofoon al eens beluisteren en
evenals toen werd het ook deze keer weer duidelijk
wat een prachtige combinatie dit is in onze Sint
Jansbasiliek.

kleine / tijdelijke professie zal doen.
Het is goed om elkaar te ontmoeten om onze verschillende levens te delen en ik mag met de
Dominicanen meeleven, vieren en bidden. Heel
bijzonder om hier te zijn, om te zien dat het goed
gaat met mijn studiemaatje, vriend en broeder.

De bezoekers van het concert hebben kunnen geni
et
en v
an dr
i
e geï
nspi
r
eer
de musi
cidi
e,om het
dez
e keereens op eni
gsz
i
ns poët
i
sche wi
j
z
et
e
zeggen, iets van de verheven schoonheid van de
muziek wisten over te brengen op hun publiek.

Sinds mijn laatste schrijven is er weer veel gebeurd
in de verschillende parochies. Zo hebben we in de
7

zes parochies alle Eerste Heilige Communievieringen (EHC) achter de rug, en laten we nu onze
dank hiervoor blijken in de dankvieringen. We buigen ons over het pastoraat voor jonge gezinnen en
spreken samen met hen en de scholen over de
voorbereidingen op het H. Vormsel en de EHC in
2017.

tekeningen, waardoor hij de meest gerenommeerde schilder uit de middeleeuwen werd. De tentoonste
het Noord Brabants museum. Topstukken van over
de hele wereld werden in bruikleen bijeen gebracht
en vormden een unieke gelegenheid om de meesterwerken te bewonderen. De belangstelling was
massaal en de beschikbare kaartjes waren snel
uitverkocht. Omdat wij er tijdig bij waren konden we
de meesterwerken van nabij bewonderen. We
zagen in de aparte en unieke stijl van schilderen en
tekenen van Bosch zijn enorme verbeeldingskracht
en eigenzinnige symboliek vol fant
as
i
eën en
raadsels.

Als team zijn we al bezig met de roosters voor
Kerstmis 2016 en Pasen 2017. Daarnaast zijn de
voorbereiding voor de WereldJongerenDagen
(WJD Krakau) juli 2016 in volle gang. We hebben onze reis zelfs kunnen uitbreiden, omdat we
een wachtlijst hadden. We gaan nu met 200 deelnemers naar Polen (Krakau) in plaats van de geplande 150.

Het ouderlijk huis van Jheronimus (Jeroen) en het
huis waar hij met zijn vrouw Aleid woonde staan
beide op de Markt. Daar heeft hij ook een standbeeld gekregen. Frappant detail is dat hij met zijn
rug naar het ouderlijk huis staat. Dat pand is in tact
gebleven, maar het naast gelegen winkelpand is
kort geleden volledig ingezakt. De brokstukken
lagen over tientallen meters verspreid en het tafereel vormde eveneens een trekpleister voor de
toeristen.

Ook in de regio ben ik voorzichtig gestart met een
jongerengroep. We hebben de eerste bijeenkomst
achter de rug en denken samen met de jongeren
na over waar de behoefte ligt, wat de wensen en
mogelijkheden zijn.
In de meimaand heb ik het genoegen gehad om
met de gasten van de Zonnebloem (afdeling Gilze)
en met de Vrouwen van nu (Ulicoten en kring
Breda) in Meersel-Dreef de H. Mis te vieren.

Tal van activiteiten zijn in Den Bosch georganiseerd met Jeroen Bosch als
inspiratiebron. Zo ook de
wonderlijke klim aan de buitenzijde van de St. Jan. Met
een gids klommen we tot aan
de dakgoten. Hierin liepen we
om het dak heen en hadden
zo een prachtig zicht op
96 luchtboogbeeldjes, uitgehouwen uit natuursteen.

Vanuit Dorst ontving ik een delegatie (PKC) in
Chaam en we hebben gesproken over een fietsbedevaart waar Marcoen een groet gaat brengen
aan zijn heilige collega Antonius Abt. Hierover zult
ut
ez
i
j
nert
i
j
dnoggeï
nf
or
meer
dwor
den.
Ter voorbereiding op het Pinksterfeest mocht ik
voor de priesterstudenten van ons bisdom een reKerk en lichaam als tempel van de Heilige Geest.
Dit waren zowel voor de studenten als voor mezelf
inspirerende en leerzame dagen.

Deze beeldjes, geba
eren en fabelfiguren met hun blik naar boven gericht.
Ze zijn vanaf de begane grond niet te zien. Leuk
detail is nog dat tijdens een
eerdere renovatie van de
kerk een beeldhouwer een
moderne versie ervan maakte: Ut Engelke, in spijkerbroek, leuk jasje, tasje en
mobieltje aan het oor. Compleet met verwijzing naar
haar 0900-nummer is ze op
christelijke tijden bereikbaar.
Deze wonderlijke klim naar de tijd van Jeroen
Bosch is nog mogelijk tot 30 oktober en een bezoek aan de St. Jan blijft altijd de moeite waard.

En last but not least zijn op 22 mei twee studenten
tot diaken gewijd. Joeri voor het bisdom Antwerpen
en Thai (een student uit Vietnam) voor ons eigen
bisdom Breda. Een hele feestelijke viering, met als
buffet overheerlijke zoetigheden en natuurlijk
Vietnamese gemeenschap.
Ik mag mij nog steeds in de naam van de Heer
gelukkig prijzen met mijn roeping tot het priesterschap en groet u allen dan ook met veel vreugde
en bovenal Gods rijkelijke zegen.
In nomine Domini feliciter
Kapelaan Jochem van Velthoven

S HERTOGENBOSCH IN HET NIEUWS
Ad van der Made

Jheronimus Bosch en de wonderlijke klim
Van
13
februari t/m
8
mei
herdacht
-Hertogenbosch
de
500e
sterfdag
van
Jheronimus Bosch, de beroemdste zoon van de
stad. Hij creëer
dei
ndef
ami
l
i
ewer
kpl
aat
saande
Markt de wereldwijd bekend geworden panelen en

LUDENS: ORGELCONCERTEN OP HET
MAARSCHALKERWEERDORGEL
Dit jaar viert de Stichting Ludens haar 10-jarig
jubileum (www.stichtingludens.nl).
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Om dit jubileum te vieren vond op 14 mei een feestelijke lunch plaats bij Restaurant De Schout voor
alle bestuursleden, adviseurs en leden van het
Comi
t
év
anAanbev
el
i
ng.Naaf
l
oopwer
d het Maarschalkerweerdorgel bezocht, waarop onder andere
een aantal stukken uit het Ludens Notenbuukske,
gecomponeerd door adviseur Frans Bullens
(tevens dirigent van de Basiliek) ten gehore werden
gebracht. Elk bestuurslid en adviseur van Ludens
heeft zijn eigen compositie gekregen, gebaseerd
op de letters van ieders voornaam. Een knappe
prestatie die ook muzikaal op het Maarschalkerweerdorgel goed tot zijn recht kwamen onder de
vaardige handen van Basiliekorganist Jan Willems
en adviseur Ton Stevens. Verder was nog orgelmuziek te horen rondom het toen naderende
Pinksterfeest.

27 augustus Jan-Sjoerd van der Vaart
(Oosterhout)
3 september Wout Kalkman (Oosterhout) met
medewerking van Dani
ël
l
eKalkman (fluit)
LUDENS vrienden-actie Word vriend!!!
Het organiseren van concerten
en het onderhouden van (monumentale) orgels kan niet zonder
f
i
nanc
i
ël
eonder
s
t
euni
ng.Om di
e
reden is de Stichting Ludens eind
2015 een Vrienden-actie gestart.
Alle informatie over deze actie
treft u aan in onze speciale folder. Help ons ook in de toekomst
de (kerk)muzikale traditie rondom ons Maarschalkerweerdorgel in stand te houden en word
onze VRIEND!!!! Uiteraard kunt ook zonder Vriend
te worden ons steunen met een eenmalige gift of
bijvoorbeeld door onze Maarschalkerweerd-wijn te
kopen.

Uiteraard wordt dit jubileumjaar aangegrepen om
het Maarschalkerweerdorgel extra in de schijnwerpers te zetten.
Evenals vorig jaar vindt er op woensdag 15 juni,
5,00), een benefietconcert
plaats voor het onderhoud van het Maarschalkerweerdorgel. Wederom zullen het jongerenkoor
YRDV uit Raamsdonksveer en het Schoolkoor en
orkest van het Stedelijk Gymnasium te Breda, beiden onder leiding van Jan Willems, onze huisorganist, voor u optreden.

Ton Stevens

DEEL 4 VAN HOUTSE ORGEL-SOAP
Marieke gaat anti-kraak?!
Op 26 juni 2016 zullen organist Ton Stevens
(Oosterhout) en verteller Cees Rijnders (Raamsdonksveer) deel 4 van de door hen zelf bedachte
Orgelsoap (GLvM: een greep uit het leven van Marieke) ten gehore brengen op het fraaie Pels-orgel
(1950) van de H. Corneliuskerk te Den Hout.
Gezien de kerksluiting van de H. Corneliuskerk zou
dit mogelijk wel eens het laatste deel van deze
succesvolle orgelsoap kunnen zijn. Het aanvangstijdstip is 12.00 uur en na afloop is er traditiegetrouw een kopje koffie in de kerk.

Ook in 2016 wordt er een serie marktconcerten
georganiseerd op het Maarschalkerweerdorgel van
de St. Jansbasiliek te Oosterhout. 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.
Het schema van de marktconcerten luidt:
2 juli Orgelpreuvement met medewerking van de
kerkmusici van de St. Jansbasiliek alsmede de
Capella Catharina
9 juli Hans Okkerse (Dordrecht) met medewerking van Manja Okkerse (viool)
16 juli Joost den Nooijer (Rotterdam)
23 juli Mark Christiaanse (Yerseke)
30 juli Rens Swart (Dongen)
6 augustus Rowan van der Westen
(Raamsdonksveer)
13 augustus Kees Doornhein (Dordrecht)
20 augustus (15.00 uur) Frans Bullens
(Dongen) met medewerking van Bas Ramselaar
(zang).
Locatie: Pels/Mutin-orgel van de OLV Abdij te
Oosterhout

In deel 3 bezocht Joshua, de zoon van Marieke en
Cornelus, de kinderboerderij en werd daarbij gestoken door een bij. Hij belandde in het ziekenhuis
maar kon gelukkig nog net op tijd gered worden.
Om de wonderbaarlijke genezing te vieren, werd dit
deel afgesloten met een (muzikaal) bezoekje aan
De Efteling. Deel 4 staat bol van de dramatiek:
Marieke en Cornelus worden uit huis gezet en de
H. Corneliuskerk staat op de nominatie om te worden gesloten voor de eredienst.
Meer dan stof genoeg voor een spannende aflevering van de Orgelsoap. Inspiratie voor deze aflevering, waarbij wederom het Pelsorgel de hoofdrol
vervult, vond organist Ton Stevens in de mooie
orgelmuziek die er is geschreven voor rouwplechtigheden en voor Allerheiligen/Allerzielen.
Vervolg op pagina 10
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DEEL 4 VAN HOUTSE ORGEL-SOAP

CATHARINA PAROCHIE

Vervolg van pagina 9

VIERINGEN IN HET WEEKEND

Als voice-over/verteller zal wederom Cees Rijnders
fungeren. Wilt u ook weten of Marieke inderdaad
anti-kraak gaat in de H. Corneliuskerk en of
Cornelus en Marieke nog een oplossing weten voor
de toekomst van kerk en orgel? Of wilt u gewoon
genieten van mooie orgelmuziek uit het lichtere
genre, dan bent u van harte uitgenodigd voor dit
bijzondere orgelconcert op 26 juni a.s. op het
mooie Pels-orgel van de H. Corneliuskerk te Den
Hout. Vergeet u niet uw zakdoek mee te nemen,
want er zal menig traantje worden geplengd!

In alle parochiekernen van de Catharinaparochie
wordt de liturgie van de zondag gevierd. In de
Basiliek is er voortaan naast de eucharistieviering
op zondag, ook een viering op de zaterdagavond
om 19.00u. In de parochiekernen streven we ernaaréén keer per maand de eucharistie te vieren.
Onderstaand vindt u de tijden van de vieringen.
Meer uitgebreide en actuele informatie vindt u wekelijks in het Weekblad Oosterhout en op de website van de parochie (www.catharina-parochie.nl).
Basiliek St. Jan:
zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur. Laatste
zondag van de maand Kindernevendienst
Antoniuskerk:
zondag 9.30 uur. Iedere 1e zondag van de maand
gezinsviering
Verrijzeniskerk:
zondag 9.30 uur
Mariakerk:
zondag 11.00 uur. 3e zondag van de maand
Thomasviering (vanaf juli geen dienst meer in deze
kerk in verband met sluiting)
Marcoenkerk, Dorst:
zondag 11.00 uur
Corneliuskerk, Den Hout:
zaterdag 19.00 uur
Johannes de Doperkerk, Oosteind:
zaterdag 19.00 uur

Ton Stevens

BEDEVAART NAAR KEVELAER
Zeker in het Heilig
Jaar van Barmhartigheid mag de bedevaart naar Kevelaer
niet ontbreken. Deze
wordt
voor
de
297e keer gehouden
op 2 en 3 augustus.
Barmhartigheid mag
het thema zijn waarom heen de bedevaart vorm wordt gegeven. De lichamelijke en geestelijke
werken van barmhartigheid bieden vele
aanknopingspunten
i
voor overweging en ge
is het thema waarvoor Kevelaer ons dit jaar uitnodigt. Samen zijn met Maria, de troosteres van de
bedroefden en haar zoon, de Verrezen Heer.
Aandacht voor elkaar en voor mensen wat verder
weg. Vicaris Wiel Wiertz wenst allen een vruchtbare bedevaart toe met Gods zegen.

DOORDEWEEKSE VIERINGEN
Basiliek St. Jan:
woensdag en vrijdag 8.00 uur eucharistieviering
Verrijzeniskerk:
woensdag 9.30 uur ochtendviering
Corneliuskerk, Den Hout:
donderdag 9.00 uur woord- en communieviering

FEESTDAG PATROONHEILIGEN
H. Antoniuskerk: 12 juni 9.30 uur
Viering Naamdag van de H. Antonius van Padua
met een eucharistieviering
Johannes de Doper, Oosteind: 18 juni 19.00 uur
Viering Naamdag van de H. Johannes de Doper
met een eucharistieviering.
Basiliek St. Jan: 26 juni 10.00 uur
Viering Naamdag van de H. Johannes de Doper
met een eucharistieviering.

Programma: 2 augustus vertrek vanuit Breda per
bus, waarbij bedevaartinsigne en programmaboekje wordt uitgereikt. Onderweg een koffiepauze.
Rond de middag ontmoeten de groepen uit Breda
en uit Zeeuws-Vlaanderen elkaar en volgt de
eprocessie en avondgebed.

BIJZONDERE VIERINGEN

Op 3 augustus: Eucharistieviering en Sacramentsprocessie. Kruisweg naar keuze in de kerk van Oud
Kevelaer of in het Kruiswegpark. Afsluitend
afscheidslof (met collecte voor een goed doel) in de
Pax Christikapel.

Marcoenkerk, Dorst: 19 juni 10.00 uur
Tentmis in verband met Midzomernachtfeest
H. Mariakerk: 26 juni 11.00 uur
Afscheid van de H. Mariakerk
Verrijzeniskerk: 2 juli 16.00 uur
Ziekendagviering

nbewijs is vereist. In Kevelaer is hulp aanwezig bij

Reis- en organi

Maria-ten-Hemelopneming
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het vinden van een hotel voor de overnachting.
Deze kosten komen voor eigen rekening.

het Lam Gods. Het lam bij al deze beelden verwijst
naar de evangelietekst, waarin Johannes bij de
doop van Christus de volgende tekst uitspreekt: Zie
het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Dit lam kondigt dus zijn kruisdood aan en
daarmee ook de overwinning op de dood. Houdt
Johannes daarom hier de schelp zo fier omhoog?

Contactpersoon en opgeven tot 20 juli: mevrouw
Krijnen, Baarschotsestraat 4 in Dorst. Tel. 0161411650.
Ad van der Made

Er is nog een attribuut dat verwijst naar de kruisdood. Dat is de kruisstaf. Het kruis, van oorsprong
een martelwerktuig, werd een overwinningsteken.

KUNST IN DE KERKEN
JOHANNES DE DOPER

De kruisstaf in dit beeld is later toegevoegd, hoorde
ik van Jan Simons uit Oosteind. Hij is van bamboe
gemaakt. Ook de kruisstaf, symbool voor lijden en
verzoening, kondigt bij het beeld van Johannes de
verlossing van de zonden, door het Lam Gods,
aan.

Op 24 juni vieren we het feest van Johannes de
Doper. De kerk in Oosteind heeft, evenals de basiliek in Oosterhout, als patroonheilige Johannes de
Doper. Hij is een bekende heilige, die vele malen is
afgebeeld als kind en als volwassene.
Aan de voorzijde van de parochiekerk in Oosteind
zien we Johannes de Doper in een nis boven de
hoofdingang. Hij draagt een ruwharige mantel en
heeft lange wilde haren en een woeste baard. Hij
leunt op een stok en aan zijn voeten ligt een lam.
Johannes wordt hier afgebeeld als een boeteprediker, een asceet, iemand die zich onthoudt van alle
aardse genoegens en zijn leven wil toewijden aan
God.

Vanwege zijn kameelharen mantel is Johannes een
van de patroonheiligen van de leerlooiers geworden.
Liesbeth Berflo

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

In de kerk staat aan het
rechteraltaar ook een beeld
van hem (zie foto). Het is
een groot, mooi beschilderd houten beeld. Hier zie
je een volwassen man met
lang haar en een baard.
Naast hem staat een lam.
Verder heeft hij een schelp
in zijn rechter en een kruisstaf in zijn linker hand. Hij
wordt afgebeeld als een
goed gebouwde, knappe man, maar ook hier
draagt hij een harig kleed dat hem gedeeltelijk bedekt. Wordt Johannes de Doper hier ook afgebeeld
als een asceet en boetedoener? Het kleed, waarvan de traditie zegt dat het van kamelenhuid is, de
lange haren en de baard wijzen hier wel op. Ook
het lam, rechts aan zijn voeten, laat ons zien dat
het om hem gaat. Toch herken je in het stenen
beeld boven de ingang eerder Johannes als asceet
of boeteprediker. Dit houten beeld, met dezelfde
herkenbare symbolen en attributen wil hem meer
als de doper laten zien dan als de boeteprediker.
Johannes houdt namelijk zijn rechterhand omhoog
en laat de kijker een schelp zien. Dit is een verwijzing naar de doop. Afbeeldingen van Johannes die
met een schelp het water over het hoofd van
Christus laat vloeien, kom je vaker tegen in de kerkelijke kunst.

Het H. Doopsel ontvingen
10 april
Thomas Koenders
24 april
Floor Beenakkers
Van ons gingen heen:
19 februari Mw. van den Hout van Alpen, 85 jaar
5 maart
Mw. van de Donk van Geloof, 83 jaar
26 maart
Dhr. Van Herpen, 90 jaar
2 april
Dhr. Van Steenhoven, 88 jaar
7 april
Mw. den Dekker Stadhouders,
94 jaar
12 april
Dhr. Aarden, 81 jaar
28 april
Dhr. Van Riel, 81 jaar
2 mei
Dhr. Bakx, 87 jaar

Bij het getoonde beeld staat een lam aan de voeten
van Johannes. In andere afbeeldingen zie je hem
met een lam op zijn arm of met een banderol aan
een kruisstaf met de woorden: Ecce Agnus Dei: Zie
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hopen dat zich meer kinderen aansluiten bij dit hele
leuke gezelschap. Na afloop is er een collecte om
te komen tot de aanschaf van een ijsje of wat dies
meer

KINDERNEVENDIENST EERSTE
PINKSTERDAG
Pinksteren, een heel belangrijk feest. Maar wat
vieren we eigenlijk? Waar gaat het over?
Daar ging natuurlijk de Kindernevendienst van
15 mei over. Eerst hebben de kinderen in de kerk
gezien hoe de pastoor vuur maakte. Dat was al
heel bijzonder, want dat doet hij niet iedere zondag.
Het koor Capella Catharina zong en met twee
voorgangers en drie acolieten zag het er allemaal
erg feestelijk uit.

Van harte welkom op het concert op 26 juni, na de
mis van 10.00 uur, zo rond de klok van 11.30 uur
op de past
or
i
e, met kof
f
i
e, gebak én schone
kinderzang!

FEEST VAN SINT JAN
Op 26 juni vieren we in de Basiliek ons patroonsfeest: het feest van Sint Jan de Doper. We zullen
de dag om 10.00 uur beginnen met een feestelijke
eucharistieviering waarin Hanz Louws voorgaat.
Het gemengd koor Sint Jan zal zingen, samen met
de Capella Catharina. Dit alles onder leiding van
Frans Bullens en Jan Willems natuurlijk.

In het Koetshuis hebben we eerst met elkaar kennisgemaakt. Er waren veel bekende gezichten bij!
Toen hebben we het Onze Vader gebeden. Dat
ging bij de meeste kinderen al verrassend goed.
J
os
é heef
tde ki
nder
en v
er
t
el
lend uitgelegd wat
Pinksteren was en wat het vuur in de kerk daarmee
te maken had. Daarna hebben we een mooi
Pinksterraam versierd. Terug in de kerk wisten de
kinderen goed te vertellen wat er met Pinksteren
gevierd werd. Knap hoor!

Na de viering nodigen we u, parochianen en vrijwilligers, uit voor koffie en thee met gebak op de pastorie. Daar zal dan ons kinderkoor, genaamd
Catharina s Kinderkoor, een klein concertje geven
om zich te presenteren. Ze zijn hard aan het studeren, dus we hopen dat u allemaal komt luisteren!

Niet alle kinderen in de kerk zijn meegegaan naar
de Kindernevendienst. Ook zij zijn natuurlijk van
harte welkom de volgende keer. 26 Juni is er weer
een Kindernevendienst in de Basiliek. Kom jij dan
ook? Tot dan!

Vorig jaar hadden we met het feest van Sint Jan
vele heerlijke, zoete en hartige hapjes bij de koffie
en thee, gemaakt door verschillende parochianen.
Het zou erg leuk zijn als we dat dit jaar ook weer
voor elkaar krijgen. Wilt u meehelpen door iets te
bakken? U kunt zich opgeven bij Ilse Willems:
06-11360162, secretariaat@basilieksintjan.nl

Danique Trommelen

KINDERKOOR IN CONCERT!
Ook de Basiliek heeft sinds enige maanden een
kinderkoor. Dat weten nog niet veel mensen en het
is nog maar een klein clubje maar ze zijn er wel! En
dat willen ze laten horen ook; niet in een mis in de
kerk want daar is het koortje nog te klein voor. Nee,
dat doen ze met een echt huiskamerconcertje in de
pastorie van de basiliek op de markt. Daar, in de
grote zaal, gaan zes kinderen een half uurtje zingen om het schooljaar af te sluiten en te laten horen wat ze in die maanden hebben geleerd. En dat
is best veel: liedjes engez
angenv
oorí
ndeker
kén
buiten de kerk! Marian, Leda, Samuël
,
Dafanja, Alesandro,
Maria-Elena:
met
ssen gaan ze
de
toehoorders
vermaken met leuke

Terwijl het voor ons een feestdag is, zal het voor de
gemeenschap van de Mariakerk een meer verdrietige dag zijn; zij nemen deze dag afscheid van hun
kerk. Pastoor van Bronswijk zal om die reden dan
ook niet voorgaan in de basiliek met het feest van
Sint Jan. Deze dag zijn we dan ook zeker in gedachten bij de parochianen en vrijwilligers van de
Mariakerk.
Ilse Willems

H. MARCOEN
Kerkgebouw:
H. Marcoen
Baarschotsestraat 85, Dorst
Secretariaat en
Parochiecentrum:
Baarschotsestraat 87
4849 BK Dorst
dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur
E-mail: marcoenkerkdorst@gmail.com
Dag en tijden van vieringen:
zondag om 11.00 uur
Coör
di
natoren:
Corry van den Bosch, Harry Claasen,
Jan Frijters, Dion van den Wijngaard
Ledenadministratie: Frank van den Burg
Bankrekeningnummer: NL86RABO0112291430

canons,
ernstige Foto: Laurens Janus
liedjes, Engelse, Italiaanse, Latijnse en Nederlandse en noem maar op!
Dat alles gaat plaats vinden op het feest van
St. Jan Geboorte, de feestdag van onze Basiliek.
Na de mis wordt de koffie met gebak geserveerd in
de pastorie en kunnen de belangstellende een
heerlijk half uurtje met de kinderen meemaken.
Onder leiding van Frans Bullens halen ze alles uit
de kast om er iets moois van te maken. En nu maar
12

Van ons gingen heen:
2 mei Leonie Catharina Gerarda
Maria Korzilius van de Wouw
90 jaar
4 mei Adriana Jacoba Gosens
Baremans, 89 jaar

We hebben een mooi resultaat geboe
omdat het een actie is geweest waarbij ook heel de
Marcoenschool en daarmee het dorp als geheel,
betrokken is geweest, terwijl de organisatie in handen was van de kerkgemeenschap van de Sint
Marcoen. We willen daarom ook iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan dit mooie resultaat.
Vooreerst alle gevers en dan met name de 30 dames en heren die de Vastenactiezakjes hebben
rondgebracht en vaak ook weer opgehaald en juf
Gerda die op de Marcoenschool de actie heeft gec
oör
di
neer
d.

Het stond zelfs op de
kerk begin april. Het
was natuurlijk al bekend bij de parochianen die regelmatig in
de kerk komen, maar
nu weet heel Dorst
dat Olav misdienaar
Foto: Margriet Tielemans
is. Alle misdienaars in
Dorst hebben een misdienaarsdiploma ontvangen.

De opbrengst is als volgt te specificeren:
Contant geld in Vastenactie zakjes
Contanten Marcoenschool
Afgegeven machtigingen
Afgegeven bankafschrift
Inhoud bus achter in de kerk
Nastortingen

Elders kunt u lezen over de opbrengst van de
Vastenactie in Dorst.
Als u misintenties wilt opgeven kunt u contact opnemen met Bernard Verhulst of Rian van Tilburg.

Totaal

In Mei was het natuurlijk Meikes Dorst; ook dit jaar
vertrok een groep pelgrims vanuit Oosterhout naar
Santiago de Compostella. Hun eerste stop was in
Dorst; ze werden opgehaald met muziek bij het
kapelletje en in de kerk ontvingen ze de pelgrimszegen.

812,41
297,00
310,00
25,00
204,00
21,93
----------1.670,34

Met dit resultaat kunnen we heel tevreden zijn, ook
in het geheel van de Catharinaparochie.
Henk Berflo
Namens de werkgroep Vastenactie

UBUNTU

Dit jaar hebben we vroeg Pinksteren gevierd. KerKerstmis, en dat ligt nog ver voor ons. We gaan nu
eerst de zomer tegemoet.
Als Marcoenkern nemen we deel aan de Dorstse
Kennisquiz tijdens de Midzomernachtfeesten. Hier-

systeem van rassenscheiding in Zuid-Afrika en het
huidige Nami
bi
ë.Metdev
as
t
st
el
l
i
ngv
andeapar
theidswetten werd rassendiscriminatie als politieke
s
t
r
at
egi
e geï
ns
t
i
t
ut
i
onal
i
s
eer
d.De bedoel
i
ng was

tekst: ieder weekend welkom. Zo lang we kunnen
vieren we in onze kerk.

de plaatselijke bevolking naar huidskleur en ras te
scheiden om daarmee de blanke dominantie te

En soms vieren we elders, zoals tijdens de Midzomernacht, wanneer we in de feesttent op het
dorpsplein de Eucharistie vieren om 10.00 uur. De
avond ervoor is de tent tot de nok gevuld met
feestvierders; het zou mooi zijn als de tent ook tijdens de Eucharistieviering gevuld is. Eucharistie
vieren in de tent is bijzonder; het ene jaar loeit de
wind om de tent; het andere jaar hoor je de regendruppels op het tentdoek. Na de viering is er koffie
(aangeboden door MZN) met worstenbrood (aangeprezen door St. Joris). Onze kerk staat midden in
het dorp en onze kerkgemeenschap midden in de
samenleving van ons dorp.

principe.
Het apartheidsmuseum in Johannesburg heeft dezeer realistische wijze aan de vergetelheid weten te
onttrekken.
Als bezoeker word je er geconfronteerd met de
brute en onmenselijke wreedheid waarmee men dit
systeem door middel van 150 apartheidswetten
handhaafde.
Het geleidelijk opkomende verzet van de gekleurde
bevolking tegen de apartheid werd met geweld en
harde hand in de kiem gesmoord. Dit mondde uiteindelijk uit in een binnenlandse desorganisatie en
een internationale handelsboycot op grond van de
talloze schendingen van de mensenrechten.

Namensdecoör
di
nat
or
enwensi
kual
l
eneenf
i
j
ne
vakantieperiode
Corry van den Bosch

De strijdende politieke partijen stonden lijnrecht
tegenover elkaar en men kreeg langzaam het besef
dat verharding van eigen standpunten het land op
de rand van de afgrond zou brengen.

OPBRENGST VASTENACTIE 2016
Als u dit leest is het al weer even geleden dat de
Vastenactie is voltooid en afgerond.
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Een radicale afschaffing van apartheid kwam ter
sprake. Van de ene op de andere dag werd president Pieter Willem Botha vervangen door Frederik
Willem de Klerk, die het aandurfde om Nelson
Mandela, die tijdens zijn gevangenschap uitgegroeid was tot symbool voor vrijheid en democratie,
na 27 jaar vrij te laten. Zijn onvoorwaardelijke vrijlating samen met het uitschrijven van democratische
verkiezingen waren een aanzet tot de afschaffing
van apartheid.

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

Daarmee dienden zich echter nieuwe problemen
aan. Hoe moesten de talloze daders van de apartheidshandhaving be- of veroordeeld worden? Hoe
konden de slachtoffers ervan verder leven na wat
hun was aangedaan? Hoe kon aan hen recht worden gedaan?
Vervolging was onbegonnen werk en amnestie was
onwenselijk.

Van ons ging heen:

Er werd een compromis gevonden in de waarheidsen verzoeningscommissie, die door Mandela werd
ingesteld en door Desmond Tutu werd voorgezeten. Amnestie in ruil voor de waarheid, was hierbij
het uitgangsprincipe. Wie naar waarheid en oprecht
zijn schuldig-zijn opbiechtte werd vergeving geschonken.

30 april

Antonia Johanna Klijs-Loonen,
weduwe van Lambertus Klijs

Dat zij mag rusten in vrede
Elke zaterdagavond om 19.00 uur is er een viering
in onze kerk.
De eerste zaterdag van de maand bent u na de
viering uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in
de pastorie.
Het dameskoor verzorgt muzikaal elke even week
van het jaar deze vieringen.
Het zou fijn zijn als iemand in de oneven weken
onze viering een keer muzikaal zou kunnen opluisteren, bijvoorbeeld door een organist, een koor of
individuele zang.
Gr
aag cont
actopnemen metde coör
di
nat
or
en of
met de contactpersoon: Mieke Verdaasdonk 0162427639.

Deze aanpak had zijn
wortels in Ubuntu. Dit is
een ethisch waardensysteem uit de Zoeloetraditie van Afrika ten
zuiden van de Sahara,
die draait om menselijke
relaties. Het wordt gedefinieerd als
edeeld verbond dat de mensheid als geheel verAartsbisschop Desmond Tutu legt uit:
nkelijk voor anderen, wijdt zich aan anderen, voelt
zich niet bedreigd door het kunnen van anderen
omdat hij of zij genoeg zelfvertrouwen put uit de
wetenschap dat hij of zij onderdeel is van een groter geheel en krimpt ineen wanneer anderen worden vernederd of wanneer anderen worden gemarteld of onder

4 M
Zin
gegaan voor hun jaarlijks uitstapje als dank voor
hun bijdrage in de kerk.
Ze staken een
kaarsje aan in
de
Hasseltse
kapel, ze zochten
in
het
kraampje een
paar snoepjes
uit en speelden
in een speeltuin. In de pastorie hebben ze
frietjes met snacks gegeten.
Om 18.30 uur zongen zij een prachtig lied tijdens
de dodenherdenking en legden allen een bloem
ument.

In het westen wordt het Ubuntu-concept beschouwd als basis van een Afrikaanse renaissance, een wedergeboorte: iemand die zich menselijk
gedraagt kan een voorouder worden die het waard
is te respecteren. Aldus krijgt Ubuntu ook een religieus aspect. (Louw 1998) Dankzij dit concept is de
ommekeer van apartheid naar democratie geweldloos kunnen verlopen en dat is zelfs in de wereldgeschiedenis ongekend en in moreel opzicht
revolutionair te noemen.
H. Hoedemaker
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KRONIEK VOOR WIE DE KLOK LUIDDE
Het H. Doopsel ontvingen
13 maart
Annemijn van Hoe
13 maart
Caitlin Ackermans
17 april
Ellie Kaarsemaker
17 april
Mike Ligtvoet
17 april
Tijmen Koopmanschap
24 april
Celestino Chingue
24 april
Felizardo Chingue

maanden
elke
dinsdag de deur
open van 10.00 tot
15.30 uur en elke
vrijdag van 10.00
tot 13.30 uur. U
bent ook van harte
welkom om een
kopje koffie of thee
te drinken. Een vaste groep gasten geniet er van
het samenzijn en de gezelligheid. Daarnaast komen vele mensen even binnen om een praatje te
maken of even mee te helpen.
Op deze manier geniet jong en oud van de inloop
en wordt er veel gepraat, gelachen, gekaart,
rummikub gespeeld, gewerkt en genoten van de
huiselijke sfeer in de Eerste en Tweede kamer.
We genieten van de prachtige tuin met kippen, een
grote kas, moestuin en bloementuin.
Kijk op de
www.depastorie-oosteind.nl.
Graag tot ziens!

In het Huwelijk traden
23 april
Ermando Cecilia en
Melissa Braaf
Van ons heen gingen
22 februari Toos Jooren, 91 jaar, weduwe
van Tiny Schoones
23 februari Tiny Pankras, 86 jaar, weduwe
van Nic Schouten
26 februari Trui Koumans, 78 jaar,
echtgenote van Kees Zopfi
4 maart
Frans van Bragt, 70 jaar, echtgenoot
van Jeanne Peijen
11 maart
Broeder Wim Ramaekers, 89 jaar,
benedictijn van de Sint Pauluscommuniteit
17 maart
Gerdina Baum, 80 jaar
18 maart
Jo Maas, 85 jaar, weduwnaar van
Annie van Dun
13 april
Anneke Botter, 87 jaar, weduwe van
Rudolf Brugman
25 april
Jan Snoeren, 91 jaar, weduwnaar van
Jo Timpman
28 april
Kees Koreman, 85 jaar, echtgenoot
van Jet Vermeulen

Rondleidingen in de kerk en sacristie.
Drie woensdagochtenden - 15 juni, 13 juli en
10 augustus - om 10.00 uur bent u van harte welkom voor een rondleiding in de kerk en sacristie,
verzorgd door de mensen van de Heemkunde
U kuntz
i
chaanmel
denbi
jdecoör
di
nat
or
enofbi
j
de
contactpersoon:
Anny
van
Dongen
06-51850755
Daarna een kopje koffie of thee in de pastorie tegen een vrijwillige bijdrage.

WE ZOEKEN EEN TUINMAN
De tuin bij Antoniushuis De Vinder ligt er mooi bij
dankzij de inzet en vrije tijd van tuinman/vrijwilliger
vanwege gezondheidsredenen heeft Piet moeten stoppen. Hij deed
de tuin altijd met veel plezier, maar dat lukt hem

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
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

zoek naar iemand die de tuin wil onderhouden. Als
je (man of vrouw) interesse hebt laat het dan weten.
AdKouwel
aar(
coör
di
nat
or
)

INLOOPHUIS DE VINDER HEEFT ZIJN
NUT BEWEZEN
Inloophuis de Vinder bestond op 4 april al weer
12 jaar. Het voorziet in een behoefte want op alle
openingstijden zien we een bezoekersaantal dat
het besluit van 12 jaar geleden alleszins rechtvaardigt om het inloophuis te beginnen.
Inloophuis De Vinder is een ontmoetingsplaats
waar je zo binnen kunt lopen zonder dat je lastiggevallen wordt met allerlei, vaak hinderlijke of
moeilijke vragen. Dat wil niet zeggen dat er geen
ruimte zou zijn voor het voeren van een goed ge15

sprek met de andere gasten of met de vrijwil-

gebruiken. Dit in navolging van Antonius. Want wie
doorgeeft wordt rijker, wie vasthoudt verliest.
Voorgangers in de viering zijn emeritus-pastoor
H. de Valk en pastoraal werker H. van Hattum.

bieden van een moment van rust in onze jachtige
veeleisende maatschappij.
Het inloophuis wil gastvrij zijn en bijdragen aan
eventuele eenzaamheid. Het gratis kopje koffie of
thee in een rustige omgeving is een uiting van
gastvrijheid, maar ook een bindmiddel. Koffie drinken doe je met elkaar en voor thee geldt hetzelfde.
De maandelijkse zondagse openstelling op de derde zondag van de maand wordt door velen gewaardeerd. Er zijn altijd voldoende bezoekers om
het gezellig te maken en dat is ook een extra motivatie voor de vrijwilligers om de gasten te ontvangen.

U bent van harte welkom en vergeet na afloop van
de viering niet om een Antoniusbroodje voor
iemand mee te nemen.
Werkgroep Antoniusbrood

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

De normale openingstijden zijn iedere maandag,
woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. Dan
is iedereen van harte welkom en is de koffie en
thee gratis. Op de derde zondag van de maand is
het Inloophuis geopend van 14.00 tot 16.30 uur.
U kunt het Inloophuis vinden in de St. Vincentiusstraat 113a te Oosterhout. Dat is naast de
St. Antoniuskerk.
Op 26 mei heeft een overleg plaatsgevonden van
alle bekende inloopsituaties van Oosterhout om te
bezien of er vormen van samenwerking mogelijk
zijn. We gaan elkaar treffen en gaan informatie met
elkaarui
t
wi
ssel
en en wel
l
i
chtgoede i
deeën v
oor
een toekomstige aanpak opperen.

VOOR WIE DE KLOK LUIDDE

Ad Kouwelaar
Coör
di
nat
orI
nl
oophui
sDeVi
nder

Wij hebben afscheid genomen van geliefden uit
onze geloofsgemeenschap. Onze overledenen,
van wie de namen zijn vermeld op een kruisje dat
in de Mariakapel van onze kerk hangt, herdenken
wij met een kaarsje of een stil gebed, opdat wij hen
niet vergeten.

OR TE
De naamdag op 13 juni van onze patroonheilige
Sint-Antonius van Padua wordt al jaren groots gevierd. Dit jaar gebeurt dat in de eucharistieviering
van 12 juni.
Eri
s maaréén ker
ki
n
Oosterhout
waar
de
Antoniusbroodjes te krijgen
zijn:
in
de
St. Antoniuskerk.
Eri
s maaréén manier
om er aan te komen: in
de eucharistieviering van
12 juni a.s. die begint om
9.30 uur.
Honderden
Antoniusbroodjes vinden jaarlijks
hun heilzame weg naar
alle
uithoeken
van
Oosterhout.

In deze periode hebben wij afscheid genomen van:
28 maart Nel van der Werf-Lourijsen,
78 jaar
4 mei
Jo Olislagers-van Zon,
84 jaar
Mogen zij in Gods liefde verder leven.

VERHAAL CENTRAAL
Terugblik 2e cyclus en vooruitblik op 3e cyclus
Het onderwerp van het verhaal is 21 juni: Wat nemen we mee op reis; terugblik op 12 verhalen binnen HET VERHAAL CENTRAAL. Jos Bleijlevens
en Fred van Nunen blikken aan de vooravond van
de vakantie samen met alle luisteraars terug op
prachtige en inspirerende verhalen. We eindigen
met een borrel om de vakantie in te luiden.
Jong en oud zijn van harte welkom op deze avonden. Indien vervoer een probleem is, dan kunnen
wij u ophalen en thuis brengen. Bel of mail daarvoor de Verrijzeniskerk.

Foto: Wiljan van der Zanden

Antoniusbroodjes zijn be
aan mensen waarvan wij vinden dat ze die nodig
hebben; die best een steuntje in de rug kunnen
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ONDERDAK BIJ DE VERRIJZENISKERK

PALMZONDAG

Steeds meer vrijwilligers, die op zoek zijn naar een
geschikte werkplek, vinden onderdak bij de
Verrijzeniskerk. Het parochiebestuur vergadert hier;
de f
i
nanci
ël
e commi
ssi
e maaktgebr
ui
kv
an onz
e
secretariaatsruimte voor haar administratief werk;
de pastoraatsgroep in oprichting komt hier samen
en ook de personele commissie vindt bij ons onderdak. Dat betekent dat ons gebouw steeds meer
toegevoegde waarde heeft voor overleg.

De jongeren die
zich met onze
geloofsgemeenschap verbonden
voelen,
hebben
net als vorig jaar
de viering van
Palmzondag op
een
eigentijdse
manier vorm gegeven met eigentijdse verhalen en gebeden en met
liederen uit enkele edities van The Passion.
Dev
el
eaanwez
i
genwer
dengeï
nspireerd door de
teksten die de jongeren hadden gekozen. De oude
traditie van de Palmpaasstok werd in ere gehouden
met een toelichting op de symboliek van de versiering van de stok. Het gebruik van het uitdelen van
palmpaasstokken kreeg een nieuwe dimensie in
het uitdelen van gewijde broodhaantjes aan alle
aanwezigen en in het bezorgen van goed gevulde
palmpaasmandjes bij enkele zieken, rouwenden en
eenzamen. Zo werden liturgie en diaconie zinvol
gekoppeld.

Steeds meer parochianen vinden de weg naar onze kerk: de bezoekers van de Boskapel zijn in de
wintermaanden bij ons te gast en we mogen steeds
vaker parochianen van andere kerkplekken in onze
kerk begroeten. De behaaglijke warmte, de comfortabele stoelen, de nabijheid tijdens de vieringen en
de gezelligheid bij het koffiedrinken daarna hebben
blijkbaar aantrekkingskracht.
Met parochianen van kerken die sluiten, gaan we
graag in gesprek om met hen af te stemmen of en
hoe we gepast onderdak kunnen bieden in onze
kerk.
Onze bisschop heeft de multifunctionele mogelijkheden van onze kerk ontdekt en heeft enkele keren hier een Bijbeluitleg verzorgd. Zo heeft hij onlangs het thema Barmhartigheid uitgediept. Het is
boeiend om mee te maken hoe de bisschop kriskras door de Bijbel gaat met het thema als rode
draad. Jan Liesen is een boeiend en inspirerend
verteller en gaat in op vragen van de aanwezigen.

TIEN JAAR VERRIJZENISKERK
Het jubileumjaar van onze 10 jaar jonge kerk zijn
we gestart met een feestelijke viering en zullen we
afronden in december met een (foto-)tentoonstelling van 50 jaar Verrijzeniskerk.

Ook zijn er randkerkelijke activiteiten: Zo is er een
Yoga en Meditatiegroep drie keer per week actief
onder leiding van Misja Vermeulen. Regelmatig is
er op zondag een lezing rond spiritualiteit van
Lucien Verkooijen. Incidenteel wordt de kerk gebruikt door andere partijen.

CATHARINAPROGRAMMA EN DE
VERRIJZENISKERK

In dit jubileumjaar willen wij een fotowand in onze
enis van onze Ver
zich al aardig te vullen, maar er is nog volop ruimte
om ook u
communie, vormsel, koor, concert, gezinsviering, priesters, bouw en sloop oude kerk, bouw nieuwe kerk,
werkgroepen, bestuur, enzovoorts), verhalen,
formulieren, anekdotes van het kerkelijk leven in
Oosterheide een plekje te geven. U hoeft uw origineel niet in te leveren: we maken graag een kopie
of een scan. Meld u aan om ook uw herinneringen
vast te leggen.

De Verrijzeniskerk is ook steeds vaker de plek
waar activiteiten plaatsvinden, die deel uitmaken
van het Catharinaprogramma. Dat is een ontwikkeling die we van harte toejuichen. Alles wat we hier
doen, staat immers open voor heel Oosterhout (en
ver daar buiten).
De aankondigingen daarvan en de terugblikken
daarop, die we met u in dit blad willen delen, horen
volgens ons niet thuis onder de kop van de
Verrijzeniskerk, maar onder het algemene deel van
het Catharinablad. Ja, sterker nog, wij vinden dat in
de toekomst alles wat hier gebeurt in dat deel hoort
te staan en dan hebben we geen eigen pagina
meer nodig in het Catharinablad.
Dus als u op de pagina van de Verrijzeniskerk iets
mist van het programma in onze kerk, kijk dan
eerst even in het eerste deel. Als u het daar ook
niet vindt, meld ons dat dan. Dan geven we er in de
toekomst aandacht aan.

IN MEMORIAM NEL VAN DER WERF
Nel van der Werf, weduwe van diaken Ad van der
Werf, overleed op 2e Paasdag in de leeftijd van
79 jaar en werd vanuit onze kerk uitgeleide gedaan. De kerk zat vol, niet alleen met familie en
parochi
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cl
i
ënt
en,di
ehunr
espectkwamen betuigen voor het
vele werk dat Nel heeft gedaan op sociaalmaatschappelijk vlak. Nel had zelf geen kinderen,
maar stond wel aan de wieg van het peuterspeelzaalwerk in Oosterhout. Zij was overtuigd van de
grote toegevoegde waarde van het op jonge leeftijd
leren samen spelen en samen delen. Nel vond verder dat kinderen uit achterstandsgezinnen geholpen moesten worden om hun talenten te ontwikkelen. Daarom zorgde zij voor huiswerkplekken in de
buurthuizen. Kinderen konden onder begeleiding
hun huiswerk daar maken en leren. Nel was bes
c
hei
den,maarkwam opv
oorhaarcl
i
ënten en kon
het B&W en verantwoordelijke ambtenaren weleens lastig maken door te blijven aandringen op
noodzakelijke maatregelen.
In Oosterheide ging zij als vrijwilliger op huisbezoek
en stak menigeen een hart onder de riem of hielp
hen de weg te vinden naar ondersteuning op maat.
Nel lakte en kalligrafeerde ook de kruisjes van de
overledenen van de Verrijzeniskerk. Wij danken
Nel voor haar inzet voor onze kerk en de
Oosterhoutse gemeenschap en gunnen haar rust
en vrede bij onze Heer.
Mocht u haar kalligrafeerwerk willen overnemen of
iemand kennen, die dit zou kunnen doen, dan kunt
u contact opnemen met Jo van Beek tel. 0162455496 of 06-38528905.

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:
Mieke Huiskamp, Frans van der Wijst
Ledenadministratie: Annemiek van Buchem,
Frans van den Hurk
Bankrekeningnummer: NL48RABO0139901515
Van ons gingen heen:
29 januari Marianne Verheijden-Kuijpers
14 februari Jenny Brenders-van Ginneken
17 april
Joke Geerts-Fikke
27 april
Leo Ernst
11 mei
Coba Taks-Hermans

KOMEN EN GAAN VAN VRIJWILLIGERS
HOE NEMEN WE AFSCHEID?

EmmyDöl
lis om gezondheidsredenen gestopt met
haar taken in de bloemengroep. Emmy, hartelijk
bedankt voor jouw jarenlange inzet. Mevrouw Jo
van Strien was al vrijwilliger in de bezoekersgroep
te nemen. Fijn, Jo, dat je de groep komt ondersteunen.
Wim van Tilburg heeft zich gemeld als nieuwe vrijwilliger. Hij gaat aan de slag bij de kerktaxigroep,
mtes". Wim, we zijn blij
met jouw komst.
Bert van Tilburg, zoon van Wim, ondersteunt al een
tijd de catering groep. Alsnog van harte welkom.
Corrie van Ooi wil zich inzetten als lekenvoorganger in de woensdagochtendviering, waarvan zij een
trouwe bezoeker is. Corrie, bedankt dat jij jouw
geloofspad wilt delen met anderen.
Kees Sanders gaat naast zijn inzet als cantor ook
aan de slag als koster. Super, Kees, dat je
dat wilt doen.
Jolanda Smidt draait mee in de
kerktaxi en heeft zich gemeld als
invalkracht voor het secretariaat.
Met invalkrachten kunnen we
de dagelijkse bezetting van het
secretariaat ook borgen als
de vaste vrijwilligers verhinderd zijn. Jolanda, bedankt
dat we jou mogen oproepen als het nodig is.

We doen het in stappen die recht doen aan alles
wat er in de afgelopen jaren in de Mariakerk is geprachtig kerkgebouw, met zoveel mogelijkheden
maar het kan kennelijk niet anders. We hebben er
als gemeenschap van samengeraapte gelovigen
gelachen en gehuild. Onze hoop was op haar gevestigd, de Mariakerk was ons thuis.

We nemen in fasen afscheid van onze kerk:
19 Mei heeft de opening van de laatste tentoonstelling plaatsgevonden. In de tentoonstelling genaamd
geschiedenis van de kerk en haar geloofsgemeenlligers uit het heden

Dominica Sanders en Gerrie van Bree
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en verleden zijn opgehangen. De gemaakte verhalen roepen herinneringen op van het leven binnen
de muren van de kerk.

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

22 Mei eerden we Maria met een eigentijds theaaren eigentijds en humoristisch en het gezang een
lust om naar te luisteren. De vele aanwezigen hebben een genoeglijke middag gehad.
26 Juni is de laatste
keer dat de geloofsgemeenschap
van
de
Mariakerk bij elkaar komt
voor het vieren van de
eucharistie. Het wordt
een mooie viering waarin
de ThomasCantorij en
het dameskoor zullen
zingen. Na de viering
wordt er koffie en thee
geschonken met iets
lekkers erbij. Ter afsluiting wordt er een glaasje wijn en fris geschonken.
Iedereen is uitgenodigd en hopelijk komt u in groten getale en kunnen de verhalen uit het verleden
worden opgehaald.

100 X

CORNELIUSKERK

Het bestuur van de Catharinaparochie heeft samen
met de stuurgroep Behoud Corneliuskerk een onderzoek uitgevoerd naar de herbestemming van de
Corneliuskerk. Dat onderzoek leidt tot de conclusie
dat het gebouw omgevormd zou moeten worden tot
een multifunctioneel gebouw gericht op de zakelijke
markt. In de kerk blijft ook een ruimte beschikbaar
voor kerkelijke activiteiten.

Frans van der Wijst

VERHUIZING NAAR DE BASILIEK
De meerderheid van de geloofsgemeenschap van
de Mariakerk heeft aangegeven te willen verhuizen
naar de Basiliek. Hiervoor is de zaterdagavondviering in de Basiliek eind mei weer ingevoerd.
2 Juli om 19.00 uur zullen de mensen uit de
Mariakerk welkom worden geheten in de
Basiliek. De koren van de oude Mariakerk zullen
dan zingen. Om de oude sfeer te proeven wordt er
een rondzit gemaakt om het altaar. Gehoopt wordt
op veel bezoekers die voorheen de Mariakerk bezochten maar de dienst is bedoeld voor iedereen.

Voor de stuurgroep Behoud Corneliuskerk is het
erg belangrijk dat deze conclusie ook gesteund
wordt door de Houtse bevolking. Daarom is de afgelopen weken actie gevoerd waarbij de stuurgroep zichzelf tot doel had gesteld dat tenminste
100 mensen de plannen steunen met een bedrag
hebben 96 mensen zich aangemeld, terwijl een
deel van het dorp nog bezocht moet worden. De
conclusie kan dus getrokken worden dat de plannen van de stuurgroep op brede steun kunnen rekenen.

Frans van der Wijst

THOMASVIERING

Gesterkt door dit resultaat gaat de stuurgroep nu
verder aan de slag. Er zal een stichting worden
opgericht (stichting De Cornelius) en met het bisdom zullen afspraken worden gemaakt over de
overname van het kerkgebouw. Ondertussen worden de eerste contacten gelegd om te komen tot
een gezonde exploitatie van het gebouw.

De geloofsgemeenschap zal verhuizen naar de
Basiliek. De Thomasviering, een 'nabije', levendige
gebedsviering waari
n br
ood,gel
oofén ongel
oof
,
worden gedeeld, zal niet mee verhuizen. Dus vierden we met spijt over wat verloren gaat en twijfels
over wat er komt, de laatste Thomasviering. 'Kan
het in de Basiliek ook zo zijn, dat gevoel van echt
contact?', vraagt een van de trouwe bezoekers. 'Ja,
ik denk het wel. De opstelling op het priesterkoor
waar we gaan vieren, biedt ook in die grote
Basiliek, die nabijheid. Ja, ik denk het wel. Ik vertrouw erop'.

Parochianen die meer willen weten over onze
plannen of onze plannen willen steunen kunnen
contact opnemen met Marja van Gils van de stuurgroep (Marjavangils@ziggo.nl).
Marja van Gils

Namens de geloofsgemeenschap van de
Mariakerk, Hennie van Hattum
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COLOFON
Vicariaat Breda
Drs. P.M.P. Verbeek
Secretariaat
Veemarktstraat 48
4811 ZH Breda
Openingstijden maandag van 9.00 tot 13.00 uur
dinsdag van 11.00 tot 15.00 uur
donderdag van 9.00 tot 13.00 uur
Telefoon
076-5224537
E-mail
vic.breda@bisdombreda.nl

Dit parochieblad is een uitgave van de
Catharinaparochie
Catharinaparochie Oosterhout
Secretariaat
Markt 17
4901 EP Oosterhout
Openingstijden maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 12.00 uur
Telefoon
0162-432339
E-mail
info@catharina-parochie.nl
Website
www.catharina-parochie.nl
Rabobank
NL37RABO0156228947

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?
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
Ronald van Bronswijk, voorzitter
Mariet van Goch, vicevoorzitter
Joke Rooijmans-Alberts, secretaris
Cees Smulders, penningmeester
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Pastoraal Team
Ronald van Bronswijk, pastoor
Ti
t
usFr
ankemöl
l
e,di
aken
Hennie van Hattum, pastoraal werker
Ed de Kever, pastoraal werker

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

Teamassistente
Rianne Claassen
Redactie
Ronald van Bronswijk, voorzitter
Corry van den Bosch, vicevoorzitter
Elly Beljaars, redactielid
Riejette Lefel, redactielid
Ad van der Made. redactielid

2016

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.

Caritasbestuur
Lars op de Laak, voorzitter
Rik Joosen, secretaris
Gerda de Jong, penningmeester
Joop Corten, bestuurslid
Ad de Jongh, bestuurslid

Jaargang 3 zomereditie
Dit is een periodieke uitgave.
Insturen kopij: redactie@catharina-parochie.nl of
afgeven bij secretariaat van de eigen parochiekern.
Bijdragen aan dit blad dienen voorzien te zijn van
de naam van de auteur. De redactie heeft het recht
om ingezonden stukken in te korten of te weigeren.

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