CATHARINAPAROCHIE

Jaargang 3 – Herfsteditie –

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:
St. Jan de Doper (basiliek)
H. Marcoen
H. Johannes de Doper
H. Antonius van Padua
Verrijzenis
H. Maria (gesloten op 26 juni)
H. Cornelius

En toch weet ik: vele mensen zijn zo zoekende en
de oogst is nog nooit zo rijk geweest. Die ligt voor
het oprapen. Het is dan ook mede mijn taak mensen bij Christus te brengen.

VOORWOORD
Vakantie voorbij, weer aan de slag!
Voor velen is de vakantie weer voorbij. Ik hoop dat
u genoten heeft en tot rust bent gekomen. Dat u
wat afstand kon doen van wat u allemaal bezig
heeft gehouden en inspiratie hebt opgedaan om
weer verder te gaan.

Zo ga ik, na wat afstand genomen te hebben, mijn
schouders weer onder ons prachtige geloof in
Christus zetten om van daaruit proberen te oogsten.

In de maand juli had ik vakantie, op een paar afspraken na.
Dit jaar ben ik thuisgebleven, hier in de pastorie in
de Wilhelminalaan.
Wat ik zoal gedaan heb?
Ik heb genoten en gewerkt in de tuin. Ook ben ik
bijna iedere dag wel op mijn fiets geklommen, karretje erachter en op weg gegaan met mijn 2 trouwe
viervoeters Evi en Noah.
Een beetje bewegen is tenslotte in een veelal zittend beroep weldadig.
Onderweg sprak ik soms mensen. Ze vertelden me
mooie en ook soms wel aangrijpende gebeurtenissen uit hun leven.
Ik heb natuurlijk ook veel gekeken in bermen, tuinen, polders en parken. Naar het prachtige groen
van de natuur, naar de vele dieren van groot tot
klein. Op zulke momenten gingen mijn gedachten
naar de Schepper van dit alles en fietste ik al mijmerend daarbij. Zo kwam ik tot rust bij de bron van
mijn leven: Christus zelf.

Mogen wij, als broeders en zusters, elkaar daarin
versterken, net zolang tot wij allen vrucht dragen en
in ons handelen naar het voorbeeld van Jezus beseffen: ik kan zelf heel veel doen om mensen bij
Christus te brengen. Daar komt nog bij: waarom
zouden we het niet doen? Er is niets in Christus
waarvoor wij ons moeten schamen!
Namens het pastoresteam,
Pastoor R. van Bronswijk

VAN DE REDACTIE
Met het verschijnen van deze herfsteditie 2016 zijn
we gekomen bij de derde uitgave van de derde
jaargang. Een parochieblad dat informatief en actueel probeert te zijn en daarbij afhankelijk is van
bestuur, contactpersonen en vrijwilligers.
Redactielid Elly heeft haar werkzaamheden, die
behoren bij het samenstellen van het blad, beëindigd. Dat vinden we jammer. Daarom willen we
zeker onze waardering en dank uitspreken voor het
vele werk dat zij de afgelopen jaren heeft verzet.
Mocht iemand belangstelling hebben om de helpende hand te bieden in het kleine redactieteam
dan horen we dat graag. Een e-mailtje met korte
toelichting naar het redactieadres is voldoende.
Het zal u opvallen dat de indeling iets is veranderd.
Door het samenvoegen van specifieke informatie,
die betrekking heeft op de gehele parochie, hebben
we voor een nieuwe opzet gekozen.
Na een onstabiele zomer wensen we u een rustig
najaar toe!

Ik moest onder het fietsen denken hoe Jezus Zijn
boodschap verkondigde met parabels uit de natuur:
“Kijk naar de vogels in de lucht, ze zaaien niet en
maaien niet. Mijn hemelse Vader voedt ze.” Oftewel: “Ronald maak je geen zorgen over tal van
aardse dingen, je hebt het toch niet in de hand. Het
komt zoals het komt, en het gaat zoals het gaat.”
Of nog zoiets: “Zeggen jullie niet: nog vier maanden en dan komt de oogst? Welnu, Ik zeg jullie:
Kijk eens goed naar velden, ze staan wit, rijp voor
de oogst.”
Soms, zo vlak voor mijn vakantie, zat ik teveel opgesloten in mijn eigen wereld en zat zo dicht op de
oogst, dat ik die niet meer zag.

Namens de redactie, Ad van der Made
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De bedevaart is gehouden op 25 mei met 130
deelnemers. De weersomstandigheden waren gelukkig zodanig, dat de eucharistieviering bij de
Mariagrot in de klooster-beeldentuin kon plaatsvinden.
Pastoor Ronald van Bronswijk en Pastor Ed de
Kever waren de voorgangers.

NIEUWS VAN HET BESTUUR
Het bestuur heeft in de zomervakantie verschillende gesprekken gehad op het bisdom kantoor.
Daarnaast heeft de financiële commissie hard gewerkt aan de jaarrekening van 2014, heeft ze de
jaarrekening van 2015 voorbereid en de begroting
voor 2016 aangeboden aan bestuur en bisdom.
De gebouwen commissie is bezig geweest met
vertegenwoordigers van diverse kernen over de
(verkoop van) gebouwen. De personele commissie
heeft intensief gewerkt aan het in beeld brengen
van keuzes met betrekking tot personeel.
De voortgang en uitkomsten van al die werkzaamheden en de complexe samenhang ervan wil het
bestuur met u delen in een parochiebijeenkomst
eind september/begin oktober in de Verrijzeniskerk.
Via de kansel en via een persbericht in het weekblad communiceert het bestuur de datum.
Mariet van Goch,
Vicevoorzitter Catharinaparochie

De viering en het liturgiegezangenboekje waren
goed verzorgd met toepasselijke liederen, die uitnodigend waren om mee te zingen. De bedevaartgangers gaven vanzelfsprekend blijk van hun verbondenheid door hun aanwezigheid, maar die band
werd bijzonder benadrukt door hun actieve deelname en oprechte betrokkenheid bij de plechtigheid.
Dat Meerseldreef en de Mariaverering aldaar aantrekkingskracht blijft houden, blijkt niet alleen uit de
vele bezoekers van heinde en verre, maar ook en
vooral uit de eenvoud en de rust dat Meerseldreef
uitstraalt.
Na de viering werd het gezelschap verwacht in de
Zevenster voor koffie met de vertrouwde appelflap.
Naast de pelgrimstocht was deze middag een gezellig uitje waarvan door de deelnemers is genoten.
Om ongeveer 16.00 uur keerden allen huiswaarts.
Gaan wij volgend jaar weer?

CATHARINANIEUWS
■ REGISTERS VAN DE PAROCHIE
We zoeken een overlijdensregister
Sinds januari 2010 staan alle registers van de parochiekernen op de pastorie op de Markt. Al deze
doop-, overlijdens- en huwelijksregisters worden
sinds mensenheugenis bijgehouden door de pastoors van de vroegere parochiën. Deze taak werd
later overgenomen door vele trouwe vrijwilligers die
de gegevens heel netjes en secuur inschreven in
deze oude boeken. Nog steeds worden de dopelingen, vormelingen, overledenen en huwelijken ingeschreven. Thea van der Zanden heeft sinds enkele
jaren deze taak op zich genomen voor de Catharinaparochie. Naast het inschrijven heeft zij intussen
ook enkele oude beschadigde registers keurig hersteld.

Cees van de Wijngaart

■ VAN MARIAKERK NAAR BASILIEK

Alles is op orde op één register na. We zijn al een
hele tijd op zoek naar een overlijdensregister van
de Basiliek St. Jan den Doper van 1970-1987.
Hoewel het niet de bedoeling is dat deze registers
“uitgeleend worden”, zou het kunnen dat iemand dit
boek thuis heeft gehad om bijvoorbeeld stamboomgegevens op te zoeken. Als iemand weet
waar dit boek zou kunnen zijn, wil die dan contact
opnemen met het secretariaat 0162-432339.

Een week na de sluiting van de Mariakerk vierden
de gelovigen van de Mariakerk voor het eerst op
zaterdagavond in de Basiliek.
Sinds eind mei van dit jaar zijn er in de Basiliek
weer vieringen op zaterdagavond om 19 uur. Deze
vieringen zijn bedoeld om een breder aanbod van
liturgie te creëren en om mensen wiens kerk gesloten is de mogelijkheid te geven om met elkaar te
vieren.

Rianne Claassen

■ BEDEVAART NAAR MEERSELDREEF

De eerste van deze groepen is de gemeenschap
van de Mariakerk. Zij hebben met elkaar besloten
bij elkaar te blijven en samen te 'verhuizen' naar de
basiliek. En een week na de sluiting van de Mariakerk was de eerste viering in de basiliek dan ook
een feit.

De Catharinaparochie heeft de inmiddels traditie
geworden jaarlijkse bedevaart naar Meerseldreef
georganiseerd, of zoals plaatselijk wordt gezegd
naar "Het Lourdes van de Noorderkempen".
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Zittend op de stoelen van de Mariakerk vieren op
het priesterkoor van de basiliek, met de vertrouwde
voorgangers, de eigen koren en vertrouwde gezichten van parochianen uit de Mariakerk. En natuurlijk
ook gezichten van het bestuur van de Catharinaparochie en de basiliek, om hen officieel welkom te
heten met koffie en gebak na de viering.

Tijdens de Mis dienden Alessandro (9 jaar) en
Maria-Elena (11 jaar) samen met mij. Fijn dat we
ook weer jonge misdienaars hebben om de priester
te helpen tijdens de eucharistieviering! Wij dragen
brood, water en wijn aan en zorgen voor het juiste
eerbetoon tijdens de Mis. Het is geen zwaar werk,
maar wel zeer belonend werk, waarbij het werk van
de Kerk steeds meer tot je spreekt. Alessandro,
Maria-Elena en ik vinden het geweldig werk om te
doen! De H. Mis, zoals die ter ere van MariaTenhemelopneming, is het waard en het sociale
aspect eromheen, zoals het koffie drinken erna,
ook.
Mensen met interesse om te dienen kunnen zich
altijd aanmelden. Hoe meer zielen, hoe meer
vreugd! U kunt zich aanmelden via dit emailadres:
secretariaat@basilieksintjan.nl
Roy Soeters

■ VORMEN

Samen zijn de mensen van de Mariakerk en de
Basiliek dus een nieuwe weg ingeslagen. Natuurlijk
is het nog zoeken en wennen, maar hopelijk is het
een begin van een groei naar samen geloof beleven!

Vormsel 19 november 2016
Het vormsel in de Catharinaparochie vindt plaats in
de Basiliek St. Jan op zaterdag 19 november 2016
om 19.00 uur. Alle kinderen uit groep 8 kunnen zich
daarvoor vanaf nu tot 9 oktober opgeven.

Ilse Willems

Iedereen die gedoopt is kan gevormd worden
Doop, eerste communie en vormsel horen bij
elkaar. Bij de doop zijn het de ouders die in naam
van hun kind 'ja' zeggen tegen geloof en kerk. Nu
de kinderen in groep 8 zitten, kunnen ze dat zelf.

■ MARIA-TENHEMELOPNEMING
15 augustus jongstleden vond de H. Mis plaats ter
ere van de opname van de H. Maagd in de hemel.
Gezegend met het goede weer konden we het gelukkig in de buitenlucht houden, waarbij de nodige
spullen naar de Mariakapel op 't Helleke gebracht
moest worden.

Voorbereiding voor kinderen en ouders
Het vormsel is een belangrijke stap in de geloofsontwikkeling van kinderen. Aan die stap gaat dan
ook enige voorbereiding vooraf.

Eenmaal alles klaargezet kon de Mis gevierd worden. Muzikaal werd het ondersteund door leden
van het Gemengd Koor van de Basiliek die alom
bekende Marialiederen zongen, waaronder het 'Ave
Maria'. Dit trok tijdens de viering bekijks waardoor
toevallige voorbijgangers bleven staan om te kijken
of zelfs deel gingen nemen aan de Mis. In totaal
waren er uiteindelijk meer dan 60 mensen aanwezig, waaronder ook mensen uit Tilburg en Delft! Het
werk dat we voor de Mis hebben verzet loonde en
was een groot succes!

In de maanden oktober en november zullen er twee
voorbereidende middagen zijn. Een woensdagmiddag (nog nader te bepalen) met een spannende
activiteit voor de vormelingen en zaterdagmiddag
15 oktober voor de vormelingen en een van hun
ouders of verzorgers.
Na opgave ontvangt u (mail) bericht met de precieze data en waar u wordt verwacht.
Vormelingen dag Lopend Vuurtje
Zaterdag 1 oktober wordt in Bergen op Zoom de
diocesane vormseldag 'Lopend vuurtje' gehouden.
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Een spannende, actieve dag waarop vormelingen
uit het hele bisdom bij elkaar komen. Een dag om
kennis te maken met bisschop Liesen en met elkaar. Daar zie je hoeveel kinderen zich laten vormen! De dag begint om 10.00 uur en eindigt om
16.00 uur.
Als je je in november laat vormen in de Catharinaparochie, ga dan naar de vormseldag!
Geef je op via: info@catharina-parochie.nl. Wij
brengen je in contact met andere vormelingen die
gaan vanuit Oosterhout.

Wij zijn op zoek naar mensen die onze programmagroep willen versterken. Hebt u goede ideeën of
wensen voor het programma, zeg het ons.
Programma Commissie Thomas

■ SCHOLA CANTORUM OOSTERHOUT
Schola Cantorum Oosterhout viert dit jaar haar
vijfenzeventigjarig jubileum met tal van activiteiten.
In het voorjaar waren daar de drukbezochte tentoonstelling ‘Wie is de man van de lijkwade’ in samenwerking met de Catharinaparochie en de Sint
Jan uit Den Bosch; de tentoonstelling van de Via
Dolorosa – een eigentijds beeld van de Kruisweg
met werken van leerlingen van het Mgr. FrenckenCollege en Effent en als hoogtepunt de uitvoering
van het Paasspel van Rijnsburg, samen met Balletschool Cristinca – een indrukwekkende combinatie.
In het najaar gaan de jubileumactiviteiten verder.

Inschrijven
U kunt uw kind inschrijven voor het vormsel door
een briefje te sturen naar het secretariaat, of via de
mail of via het formulier dat u vindt op de website.
E-mail: info@catharina-parochie.nl
Website: www.catharina-parochie.nl
Voor inlichtingen of aanvragen van een inschrijfformulier kunt u ons bereiken in de ochtenden:
0162 – 432339.
De bijdrage in de kosten bedraagt € 116,- per gezin. U ontvangt hiervoor een nota. De reeds betaalde parochiebijdrage over 2016 wordt op dit bedrag in mindering gebracht.
Bij de inschrijving kunt u het aantal personen opgeven dat naar de viering komt. Voor uw gezin worden plaatsen gereserveerd.

■ THOMAS GELOOF EN CULTUUR
Najaarsprogramma
Dit najaar is er een klein, maar toch gevarieerd
Thomasprogramma met prachtig kleinkunsttheater, waarin Geert Fierens Franciscus van
Assisi tot spreken brengt. Op 15 oktober om 20.00
uur in de Antoniuskerk.
Twee verrassende lezingen over filosofen: Simone
Weil en Baruch Spinoza, die ook in onze tijd actueel blijken te zijn.

Muziek tussen Hemel en Aarde
Bij gelegenheid van het jubileum brengt de Schola
een dubbel-cd uit. Op de cd is muziek verzameld
van uitvoeringen uit de afgelopen vijf jaar; uit
“Hommage aan de Benedictijnen” (2012), SintNicolaasspel ‘Filius Getronis’ begeleidt door
draailier, fluiten en trom
en de SintNicolaasvespers (2013), uit de Donkere Metten
(2014) en uit E Ultreia – liederen op weg naar
Santiago de Compostela begeleid door doedelzak
en trom (2015).
Deze cd “Muziek tussen Hemel en Aarde” wordt,
tussen hemel en aarde, gepresenteerd op zondag
9 oktober om 14.30 uur in de torenkamer van de
Sint Jan op de Markt in Oosterhout!

In de Basiliek maken we werk van de lichtfeesten
die – soms met een “heidens” verleden – de donkere periode rond Kerst verlichten.
Daarnaast kunt u met Mirjam Dirkx mediteren bij de
zusters Norbertinessen en met Petra Galama in
gesprek gaan over ‘De smaak van stilte’, een veel
gelezen boek van Bieke Vandekerckhove.

Tijdens de presentatie worden delen van de CD
gezongen en gespeeld.

In de kerken kunt u ons programma vinden of via
de website: www.catharina-parochie.nl, Thomas
aanklikken en dan programma 2016. Voor informatie kunt u ons bereiken via email:
info@thomasoosterhout of telefoon: 06-16935992.

De toegang is gratis, maar, wees er snel bij, het
aantal bezoekers is, gelet op de bijzondere locatie,
beperkt.
Kaarten zijn te bestellen via www.eventbrite.nl /
Muziek tussen Hemel en Aarde

Wij hopen u te zien bij een van onze activiteiten.
Het secretariaat van Thomas is verhuisd naar
Antoniushuis de Vinder, St. Vincentiusstraat 113A.

Klanken uit een ver verleden
Op zondag 30 oktober om 14.30 uur is in de SintJansbasiliek het jubileumconcert van de Schola.
De Schola doet dat samen met het Tilburgs
Byzantijns. Gregoriaans en Byzantijnse muziek
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hebben dezelfde oorsprong, maar zijn ieder hun
eigen weg gegaan. Op zoek naar overeenkomsten
en verschillen, byzantoloog Jan Schippers legt met
woord en beeld de verbanden.
Kaarten kosten € 7,50 en zijn verkrijgbaar bij de
VVV, Torenstraat 8 in Oosterhout.

- Kapel: dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot
17.00 uur;
- ’t Winkeltje: dinsdag tot en met zaterdag van
11.00 tot 17.00 uur;
- de ruimten op de eerste en tweede verdieping:
dinsdag tot en met zaterdag 14.00 tot 17.00 uur.

Kaarten zijn ook te bestellen via
info@deschola.nl

Alle medewerkers zijn vrijwilligers. Het Stiltecentrum is van oorsprong een oecumenische aangelegenheid bezet door Rooms Katholieke en Protestante medewerkers op fifty fifty basis. We moeten
helaas constateren dat het aantal Rooms Katholieke medewerkers drastisch is teruggelopen.
Daarom deze oproep aan onze Rooms Katholieke
broeders en zusters: “Wilt u een taak op u nemen
in hetzij ’t Winkeltje of een gesprek aanhoren in ’t
Trefpunt?”
Belangstellenden gelieve contact op te nemen met
onze secretaris Erik Penders, e-mailadres
stiltecentrum@yahoo.com of
telefoon 0162-450959.

Workshop Gregoriaans I en II
Herman Finkers verwoordt het treffend: “Het mooie
van Gregoriaans is, dat je het niet hoeft te zingen:
het zingt al, je hoeft alleen maar mee te zingen! Ik
heb vroeger wel eens meditatie geprobeerd, maar
daar ga ik alleen maar nog meer van doordenken.
Ik heb gemerkt dat als ik Gregoriaans zing, zo
geconcentreerd bezig ben met de tekst en met de
muziek, dat ik in een soort cadans kom. De
hersens zijn alleen maar met het zingen bezig. Als
ik een kwartiertje gezongen heb, merk ik dat het
bezonken is, dat het rustig is. Dan ligt het voor mij
even heerlijk stil.
In het najaar van 2016 en het voorjaar 2017 geeft
Rudi Oomen, dirigent van de Schola, een Workshop Gregoriaans. De workshop bestaat uit twee
delen. Deel I is om kennis te maken met het Gregoriaans, of om opnieuw kennis te maken. Deel II
bouwt daarop verder.

Bestuur Stiltecentrum, A. Hoogendoorn

NIEUWS VAN BISDOM

Ben je geïnteresseerd? Meld je dan aan via:
info@deschola.nl
Je wordt dan tijdig geïnformeerd over datum, tijd,
plaats en kosten.

De Nederlandse bisschoppen hebben tijdens hun
vergadering mgr. J.H.J. van den Hende, bisschop
van Rotterdam, als nieuwe voorzitter van de Bisschoppenconferentie gekozen.
Verder kozen zij mgr. J.W.M. Liesen, bisschop van
Breda, als vicevoorzitter en mgr. G.J.N. De Korte,
bisschop van ’s-Hertogenbosch, om samen met de
nieuwe voorzitter tevens de Permanente Raad van
de Bisschoppenconferentie te vormen.

Walther Halters

Voor meer informatie: www.bisdombreda.nl

■ STILTECENTRUM

CARITAS

Medewerkers gevraagd
In de torenpassage van de voormalige Heilig Hartkerk in het centrum van Oosterhout bevindt zich het
Stiltecentrum. Op de begane grond is er een Kapel
welke door de Oosterhouters druk bezocht wordt
voor het opsteken van een kaarsje ter nagedachtenis aan bijvoorbeeld een geliefde.
Hiernaast is ’t Winkeltje alwaar religieuze artikelen
worden verkocht. Op de eerste verdieping bevindt
zich het Trefpunt waar men in gesprek kan gaan
met een van onze medewerkers over wat de mensen zoal bezighoudt. Deze gesprekken zijn uiteraard vertrouwelijk. Op deze verdieping is tevens
het Stiltecentrum, een stille ruimte waar men tot
rust en of bezinning kan komen.
De tweede verdieping is ingericht als Galerie waar
voornamelijk Oosterhoutse kunstenaars hun creaties tentoonstellen. In deze ruimte wordt eenmaal
per maand een bijeenkomst gehouden over het
onderwerp Woord Onderweg.
Openingstijden:

Caritas zoekt nieuwe bestuursleden
Voor het bestuur van de Caritas H. Catharina zijn
wij op zoek naar nieuwe bestuursleden. U kent ons
waarschijnlijk van de collectes, maar wie zijn wij
eigenlijk en wat doen wij? De Caritas is een parochiële hulpinstantie die oog en middelen heeft voor
de zwakkere medemens in onze samenleving. Wij
leveren steun waar mogelijk en nodig. Daarvoor
wordt er vijf á zes keer per jaar vergaderd.

Elke workshop bestaat uit drie avonden.

Wilt u graag vanuit christelijke overtuiging een extra
steentje bijdragen? Bent u maatschappelijk betrokken? Dan zou u zomaar ons nieuwe bestuurslid
kunnen worden.
Daarnaast zoeken wij in het bijzonder nog naar een
vrouw, iemand uit Dorst of Oosteind voor de vertegenwoordiging van de kerkdorpen in ons bestuur
en/of iemand met affiniteit voor het penningmeesterschap.
Voor meer informatie, vragen of concrete interesse
kunt u per e-mail contact opnemen met onze secretaris, Rik Joosen.
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De hand die met tact aanraakt;
De hand die het hart troost.

Zijn e-mailadres is rikjoosen5@gmail.com
Daarnaast zijn er de komende maanden ook weer
Caritascollectes. Wij danken u bij voorbaat voor uw
gulle gaven.
In oktober wordt er gecollecteerd voor 'Cordaid
Mensen in Nood'. Deze organisatie helpt in landen
waar mensen als gevolg van een ramp dringend
hulp nodig hebben om te overleven en het leven
weer op te pakken. Cordaid Mensen in Nood voorziet dan in noodhulp, wederopbouw en preventie.
In november zullen de collectegelden gaan naar
Stichting Leergeld Oosterhout. Deze lokale instantie richt zich op ouders en verzorgers met kinderen
op school tussen de 4 en 18 jaar die rond moeten
komen van een laag inkomen. Stichting Leergeld
Oosterhout zorgt er met uw gaven voor dat deze
kinderen volwaardig deel kunnen nemen aan
school-, sport- en verenigingsactiviteiten.
In december zal er weer een adventsactie zijn met
als onderwerp 'Bewustwording'. Op het moment
van schrijven is nog niet bekend welke actie dit zal
zijn.

Geen mens kan
leven zonder die
hand
die teder is, die behoedt, die beschermt
en bemoediging
uitstraalt.
Steeds verlangt de
mens naar die hand
totdat er die andere
Hand is
die alle wonden geneest, die alle pijn
heelt
die alle tranen wist,
en die barmhartig is,
Tot die tijd kunnen onze handen
een voorproefje zijn van die handen
en handen en voeten geven
aan de liefde die onmisbaar is.

Lars op de Laak

DIACONIE
■ TERUGBLIK ZIEKENDAG
Zoals ieder jaar is op de eerste zaterdag in juli de
Catharina Ziekendag gevierd.
Deze was georganiseerd door de diaconale werkgroep Ziekendag, in samenwerking met vertegenwoordigers van De Zonnebloem, HOOM en Surplus Welzijn en met financiële ondersteuning van
de Caritas.

Het was een sfeervolle viering, waarin de aanwezigen intens samen hebben gebeden en gezongen.
We hebben met elkaar een kring gevormd van
troost, kracht en bemoediging voor allen die zorg
nodig hebben en voor wie zorg geven.
Velen waren ontroerd bij het ritueel van de handoplegging en het lichtritueel.
Hans Braat van de Zonnebloem stond in zijn overweging stil bij respectvol zorg geven en ontvangen.

De Verrijzeniskerk zat vol met zieken en ouderen
en hun familieleden en mantelzorgers. Voor wie
geen eigen vervoer had, kwam de kerktaxi voor
rijden.
Ed de Kever en Gerrie van Bree gingen voor in de
dienst en het dameskoor onder leiding van Willy
Peeters luisterde de dienst op met mooie liederen
en samenzang.

Na de viering bleven de meesten voor de maaltijd
en een gezellig samenzijn.
Er werd nagepraat over de viering, en er was warme aandacht voor elkaars wel en wee. Kortom voor
alle aanwezigen een fijne middag vol bemoediging
en hoop.
Gerrie van Bree

Met het thema ‘Barmhartige handen’ werd aangesloten op het Heilig Jaar van Barmhartigheid. Het
evangelie bij dit thema was het verhaal van de verloren zoon, of beter gezegd het verhaal van de
barmhartige vader, die zijn handen uitstrekt naar
zijn zoon, die na lange tijd bij hem terugkomt.

■ VREDESWEEK 2016
Evenals vorig jaar heeft de Vredesweek dit jaar
“vrede verbindt” als thema. Haast vanzelfsprekend
staan de vluchtelingen ook nu weer centraal.
Al jaren heeft de Vredesweek een sterk oecumenisch karakter en dat is één van de redenen, dat
we weer starten in de Vredeskerk aan de Rulstraat.

Het bekende gedicht van Marinus van den Berg
paste er prachtig bij:
Gelukkig is de mens
die steeds handen mag voelen
die goed doen.
De hand die met aandacht wast;
De hand die met zorg aankleedt;
De hand die met liefde kamt;

De meesten van u zullen via flyers die bij de kerken
uitgereikt zijn al geïnformeerd zijn welke activiteiten
er plaats vinden, maar via deze weg willen we ze
nog graag bij u onder de aandacht brengen.
Wij hopen naast belangstellenden van buiten de
Catharinaparochie ook veel medeparochianen te
6

mogen ontmoeten op één of meerdere bijeenkomsten.

Heel bijzonder om te zien hoe jongeren zich openstellen, zich laten raken door God. De ontmoeting
met andere jongeren is hierbij zeker een stimulans.
Wat een zegen als het geloof een vanzelfsprekendheid is, waar je trots op mag zijn! Dat zorgt
ervoor dat jongeren, zonder vrees, gaan vertellen
over hun geloofsleven. Het is een getuigenis over
wie God voor hen is, over de ups & downs op de
gelovige weg die ze gaan, het is stilstaan bij de
weg die God met je gaat.

Diaconale werkgroep Vredesweek
Activiteiten vredesweek 17 - 25 september
Zondag 18 september
Wat:
Oecumenische viering
Voorgangers: Marco Bovee en
Hennie van Hattum
Waar:
Vredeskerk, Rulstraat 4
Aanvang:
10.00 uur

De ontvankelijkheid, openheid, eerlijkheid en bevlogenheid mogen voor ons allen een aansporing
zijn om werk te blijven maken van ons geloof. Om
in onze eigen levens, op onze eigen manieren te
getuigen van wie Christus voor ons is en welke rol
Hij in onze levens heeft.

Dinsdag 20 september
Wat:
Lezing door Patricia Brunklaus
Terugblik op het afgelopen jaar over
het wel en wee van de vluchtelingen.
Waar:
Verrijzeniskerk, Vondellaan 43
Aanvang:
19.30 uur

Tijdens de reis wisten de jongeren zich gedragen
door uw gebed en hebben zij ook voor u gebeden.
Op deze wijze blijven we met elkaar verbonden
over de parochie- en landsgrenzen heen. Deze
verbinding is heel belangrijk, want samen vormen
we kerk, gemeenschap rondom Jezus Christus.

Donderdag 22 september
Wat:
De vluchteling vertelt
Drie vluchtelingen vertellen, tijdens
een eenvoudige maaltijd, hun verhaal over hun vluchtroute naar Nederland en over wat hun motivatie
was om huis en haard te verlaten.
Waar:
Wijkcentrum Slotjes
Aanvang:
18.00 uur

Heel bijzonder is ook iedere keer de ontmoeting
met paus Franciscus, de paus van Rome, de opvolger van Petrus, de herder van onze wereldkerk.
In het bijzondere van de ontmoeting uit zich in het
gewone. De paus komt aan in zijn Volkswagen polo
of zoals u misschien gezien heeft op het nieuws
neemt hij de tram. Tussen de miljoenen jongeren
beweegt hij zich vrij in zijn open pausmobiel, zonder angst. Hij spreekt hele gewone, maar zeer duidelijke taal.

Vrijdag 23 september
Wat:
De Oosterhoutse jeugd komt op
voor de Wereldvrede
Waar:
St. Jan Basiliek
Aanvang:
18.30 uur

Voor mij persoonlijk was het heel bijzonder om als
jonge priester de mis te vieren samen met de paus,
meer dan 850 bisschoppen en duizenden priesters.
De broederschap die onderdeel is van het priesterschap heb ik heel sterk ervaren. En niet te vergeten
de jongeren! Heel bijzonder mocht ik gesprekken
met hen voeren over hoe God werkt in hun leven,
werd ik deelgenoot van hun moeilijkheden in het
leven en mocht ik Gods vergevende liefde, Gods
barmhartigheid uitspreken in het sacrament van de
biecht. Het is ontroerend om te zien hoe de jongeren openstaan en verlangen naar zijn liefde en
hierdoor ten volle leven!

Zondag 25 september
Wat:
Afsluitende Vesperviering
Waar:
St. Catharinadal
Aanvang:
19.00 uur

OVERIG NIEUWS
■ VAN DE KAPELANIE TE CHAAM
Een kijkje in de toekomst van de Kerk
Afgelopen weken mocht ik een kijkje nemen in de
toekomst van onze wereldkerk; een bruisende,
gelovige, jonge, vitale, inspirerende en vreugdevolle Kerk. Voor de derde keer mocht ik deelnemen
aan de Wereldjongerendagen, dit jaar in Polen –
Krakau. Het was een geweldige beleving om met
meer dan twee miljoen jongeren het geloof in God,
zijn zoon Jezus Christus te vieren en te verdiepen,
dit alles in de kracht van de Heilige Geest. Dat de
Geest aanwezig was, werd zichtbaar in de jongeren die vol overgave en met veel vreugde de ontmoetingen aangingen met leeftijdsgenoten uit de
188 aanwezige landen, vanuit zes continenten en
natuurlijk de ontmoeting met God.

De Kerk van Christus leeft! – En ook al zien wij in
onze kerken niet direct de jongeren en jonge gezinnen. Dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn. Hierin hebben wij allen een belangrijke opdracht, om
jonge mensen uit te nodigen en te verwelkomen in
onze gemeenschappen. Om te getuigen van ons
eigen geloof, de hoop die in ons leeft en de liefde
voor God en onze naasten. Daarnaast blijft het
belangrijk om te blijven bidden; dat de jonge mensen hun hart mogen openen voor Christus en zich
aan Hem toevertrouwen, dat ze wegen vinden om
tot God te komen en elkaar ontmoeten binnen en
buiten de Kerk. Dat we onze ogen gericht mogen
houden op Christus en aan Hem vragen wat we
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moeten doen, om ook in Nederland, in onze eigen
parochies, de Kerk, de liefde van God voor de
mensen te laten groeien en bloeien.
Gelukkig zijn er al veel initiatieven gaande en werken veel mensen hieraan mee. Laten we niet moe
worden het goede te doen en elkaar steunen in
onze gezamenlijke opdracht: de mensen bij God
brengen, het netwerk van liefde versterken, Gods
Koninkrijk!
Kapelaan J. van Velthoven

■ WERELDJONGERENDAGEN

Foto: Ramon Mangold / Bisdom Breda

Op 17 juli vertrokken er meerdere bussen vanuit
Den Haag naar het oosten. Ongeveer 180 jongeren
van de bisdommen Breda en Rotterdam hadden
zich ingeschreven voor deze bedevaart naar Krakau, de stad waar de Wereldjongerendagen zouden plaatsvinden. Deze feesten worden sinds
1985 gehouden en zijn bedoeld voor jongeren zodat zij samen als Wereldkerk het geloof in Christus
kunnen vieren.

Helaas komen aan alle mooie dingen een einde en
vertrokken we weer richting Nederland. Hier weer
aangekomen is het verschil tussen de katholieke
feestvreugde in Krakau en de seculiere onverschilligheid enorm groot. Tegenwoordig wordt er gezegd dat de Kerk niet meer van deze tijd is of niet
meer van belang is, die miljoenen jongeren in Krakau beweerden met hun blijdschap het tegendeel!
Het heeft mij in ieder geval aangespoord om hier
veel meer met jongeren te gaan ondernemen, het
geloof te delen en misschien zelfs wel een jongerengroep op te starten hier. Ons blije geloof is namelijk veel te mooi om niet te delen!

Tijdens de reis naar Krakau maakten we enkele
tussenstops op plekken die verbonden zijn met
Heiligen, zoals Sint Willibrordus. We hebben in een
groot seminarie geslapen en mochten bij Poolse
gastgezinnen verblijven. Dit alles ter spirituele
voorbereiding op wat er in Krakau op ons wachtte.
Het mooiste aan dit voorprogramma was het gemak waarmee je iedereen leerde kennen. Na een
kleine week voelde iedereen zich verbonden met
de rest van de grote groep en hadden we het gevoel dat we elkaar al veel langer kende. De saamhorigheid kwam vooral naar voren tijdens een
barmhartigheidsavond, een avond met Eucharistische Aanbidding en gelegenheid om ter biecht te
gaan. Tijdens deze intensieve avond zag je jongeren elkaar troosten en met elkaar praten en bidden.
Het was mooi om te zien en te ervaren hoe jongeren die elkaar zo kort kenden zo verbroederd waren in Christus!

Roy Soeters

■ CURSUS “IK GELOOF”
Het St. Franciscuscentrum in Hoeven is het centrum in bisdom Breda voor geloofsverdieping en
vorming en voor diaconale actie.
Eén van de cursussen is de tweejarige leerroute “Ik
geloof”. Ieder jaar heeft 3 blokken van vijf avonden.
Een aantal vrijwilligers binnen van de Catharinaparochie hebben de cursus het eerste jaar bijgewoond. Zij verdiepten zich de belangrijkste uitspraken uit de geloofsbelijdenis, inleiding in het gebed
en de Kerk en de sacramenten.

Na ongeveer 8 dagen kwamen we aan in Krakau
en plots werd onze groep van 180 een stuk groter
en bedroeg het ongeveer 2 miljoen. Daar werd er
niet negatief gekeken naar vlag, huidskleur of uiterlijk. Sterker nog, alle verschillen moedigden juist
aan om elkaar te ontmoeten. Fransen die arm in
arm liepen met Algerijnen; Russen die met Oekrainers op de foto gingen; Afrikanen die met Europeanen voetbalden; een Pool die een Braziliaanse ten
huwelijk vroeg na een ontmoeting op de vorige
Wereldjongerendagen drie jaar eerder, dit alles
was te zien daar.

In september start het tweede jaar met het eerste
blok van vijf bijeenkomsten, waarin de Bijbel behandeld wordt. De cursus wordt gegeven in het St.
Franciscuscentrum in Hoeven in de Johanneszaal
van 19.30 - 21.30 uur op de volgende dagen:
22 september, 6 en 20 oktober, 3 en 17 november.
De volgende twee blokken gaan over de kerkgeschiedenis en het concrete alledaagse geloofsleven.
Voor meer informatie en opgeven kunt u zich wenden tot het St Franciscuscentrum, Bovendonk in
Hoeven.
Telefoon: 076-5223444 (ochtenduren)
E-mail: opgave@sintfranciscuscentrum.nl

Er was daar een vreugde en toegankelijkheid aanwezig zoals je die nergens anders ziet, behalve in
het katholieke geloof dat haar oorsprong vindt in
Jezus Christus en de Eucharistie. God zag dat het
goed was.
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De heilige Franciscus
van Assisi (1182-1226)
bekeert zich in de concrete ontmoeting met
een arme. Vanuit een
leven van evangelische
armoede en gebed zorgt
hij voor een nieuwe beweging binnen de Kerk.
Klein van gestalte inspireert hij als minderbroeder op zijn eigen wijze
gelovigen in alle lagen van de Kerk. Trouw aan
Christus gaat hij daarbij volhardend zijn weg. Zo
geeft hij antwoord op de opdracht van de Heer:
‘Bouw mijn Kerk op’.

■ LUDENS ORGELCONCERTEN
In 2016 bestaat de Stichting Ludens 10 jaar. Uiteraard wordt dit jubileumjaar door de stichting
(www.stichtingludens.nl) aangegrepen om het
Maarschalkerweerdorgel dit jaar extra in de schijnwerpers te zetten.

De Stichting Ludens is erg trots dat het Ludens
Dierendagproject door de Brabantse Orgelfederatie
(BOF) is uitgekozen als model voor de eerste
Brabantse Jeugd & Orgeldag
(www.brabantseorgelfederatie.nl).
Tijdens deze dag zal een aantal Oosterhoutse basisscholen de St. Jansbasiliek bezoeken om nader
kennis te maken met de werking van het orgel in
het algemeen en het Maarschalkerweerdorgel in
het bijzonder. Leuk om te vermelden is dat dit jaar
dit succesvolle project voor de tweede keer ook
“buiten de stadsmuren” wordt uitgevoerd.
Op maandag 3 oktober zal het project namelijk
worden gedraaid voor twee basisschoolklassen uit
Oosteind en dan op het zeer fraaie Van der Aaorgel van de mooie Johannes de Doper-kerk aldaar. Als afronding van het Dierendagproject zal er
op zondagmiddag 9 oktober (15.00 uur) in de St.
Jansbasiliek een orgelsprookje (De Ark van Noach)
worden opgevoerd door Ton Stevens (orgel) en
Cees Rijnders (verteller).

Na de wederom zeer succesvolle serie Marktconcerten in de maanden juli en augustus staan er
voor het najaar nog vier activiteiten op het programma.
Op zondagmiddag 25 september, 15.00 uur
(toegang: € 7,50, jongeren en genodigden gratis),
wordt de serie orgelconcerten voortgezet door de
beroemde Belgische organist Ignace Michiels
(Brugge). Geheel in stijl zal hij een programma spelen met voornamelijk orgelmuziek van Belgische
componisten en van de beroemde Parijse organist/componist C. Franck. In het kader van het jubileumjaar wordt dit concert gevolgd door een bierproeverij met Belgische bieren voor onze Vrienden
en genodigden.
Op dinsdag 4 oktober wordt wegens het grote
succes van de voorgaande jaren het Dierendagproject herhaald.

Vervolg op pagina 12
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KERNEN, VIERINGEN (ONDER VOORBEHOUD) EN SECRETARIAAT
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.
St. Jan de doper (Basiliek)
Markt,
4901 EP Oosterhout
H. Marcoen
Baarschotsestraat 87
4849 BK Dorst
H. Johannes de Doper
Provincialeweg 84
4909 AL Oosteind
H. Antonius van Padua
St. Vincentiusstraat 113
4901 GJ Oosterhout

woensdag 8.00 uur
vrijdag 8.00 uur
zaterdag 19.00 uur
zondag 10.00 uur
zondag 11.00 uur

zaterdag 19.00 uur

zondag 9.30 uur

Verrijzenis
Vondellaan 43
4904 BA Oosterhout

woensdag 09.30 uur
zondag 09.30 uur

H. Cornelius
Houtse Heuvel 12
4911 AW Den Hout

donderdag 9.00 uur
zaterdag 19.00 uur

Telefoon:
E-mail:
Website:
Bankrekening:
Telefoon:
E-mail:
Bankrekening:
Telefoon:
E-mail:
Bankrekening:
Telefoon:
E-mail:
Website:
Bankrekening:
Telefoon:
E-mail:
Website:
Bankrekening:
Telefoon:
E-mail:
Bankrekening:

0162-453574
secretariaat@basilieksintjan.nl
www.basiliekoosterhout.nl
NL43INGB0001077401
0161-411215
marcoenkerkdorst@kpnmail.nl
NL86RABO0112291430
0162-453354
sintjanoosteind@live.nl
NL32RABO0139501290
0162-470954
st-antonius@zonnet.nl
www.st-antoniusoosterhout.nl
NL29RABO0139901566
0162-453502
info@verrijzeniskerkoosterhout.nl
www.verrijzeniskerkoosterhout.nl
NL71RABO0139903720
0162-452502
secretariaat@cornelius-denhout.nl
NL34INGB0004354417

■ SPECIALE VIERINGEN
Basiliek St. Jan

Laatste zondag van de maand Kindernevendienst

H. Antonius van Paduakerk

Eerste zondag van de maand Gezinsviering

■ FEESTDAG PATROONHEILIGEN
H. Corneliuskerk 18 september

10.00 uur: Viering Naamdag van de H. Cornelius
14.00 uur: Lof

■ ROZENHOEDJES in oktober
Basiliek St. Jan

dinsdag om 19.00 uur
donderdag onder voorbehoud – zie vitrinekastje kerk

H. Marcoenkerk Dorst

dinsdag om 19.00 uur

H. Joh. de Doperkerk Oosteind

woensdag om 18.30 uur

Woorden van de H. Bernardus over Maria
Als gij haar volgt, verdwaalt gij niet.
Als gij haar aanroept, wanhoopt gij niet.
Als gij aan haar denkt, vergist gij u niet.
Als zij u steunt, valt gij niet.
Als zij u beschermt, vreest gij niet.
Als zij u leidt, wordt gij niet moe.
Als zij u begunstigt, bereikt gij uw doel.
Rianne Claassen
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■ KRONIEK VOOR WIE DE KLOK LUIDDE
Het H. Doopsel ontvingen
24 april
24 april
29 mei
29 mei
29 mei
29 mei
29 mei
5 juni
12 juni
12 juni
12 juni
19 juni
10 juli
10 juli
10 juli

Van ons gingen heen

Felizardo Chingue
Celestino Chingue
Indy Huijben
Zarina Dufornee
Lorena Kuijf
Keao Kuijf
Jesse Moerskofski
Eagan Kop
Mila Gregoire
Liselot van Hoof
Levi van Gils
Annemijn Jacobs
Feline Nguyen
Gilana Bakker
Dylaila Bakker

22 april
5 mei

22 mei

23 mei
23 mei
24 mei
24 mei

Te ontvangen H. Doopsel
10 okt

25 mei

Feike Severijns

29 mei

De Eerste Communie ontvingen op 22 mei

8 juni

Alishya Bakx, Eline Bergvoet, Sterre Bierens,
Melody de Bodt, Liv de Boer, Keefe de Boer,
Celestino Chingue, Lieve Dahler, Jesse Embregts,
Boris Griep, Jort Griep, Quintijn de Haas,
Deshelyn van Hees, Timo Heesbeen,
Lenardo (Leen) Henraat, Mats de Hoogh,
Marco Jansen, Dylon Kivits, Thomas Koenders,
Jula Moviat, Lars van Noort, Koen Rolland,
Britt Rommelse, Donna Roovers,
Kimberley van Rijthoven, Frederique Smink,
Rutger Smink, Vieve Smits,
Jasmijn van der Velden, Anna Vleeming,
Simon Wiertz, Thomas Wouters,
Aleyna Zimmerman, Ollie Zwaal

10 juni
15 juni
18 juni
7 juli
7 juli
14 juli
29 juli

In het Huwelijk traden
6 aug
29 april
1 juli

Mario van ’t Goor en
Mandy Milder (inzegening)
Marleen Loonen en
Nikky Schellekens

9 aug

Josepha van Gils-Backx, 94 jaar,
weduwe van J. van Gils
Riet Oome-Wijnants,
65 jaar, gehuwd met
Hendrikus Oome
Marijn van der
Hoofden, 42 jaar,
gehuwd met A. van der
Hoofden-Verheijen
Liesbeth Michielsen-Gieles, 99 jaar,
weduwe van Ad Michielsen
Tinus de Bruijn, 87 jaar, gehuwd met
Geertruida de Bruijn-Roijmans
Jan Marijne, 88 jaar, weduwnaar van
Catharina Marijne-Puls
Leo de Wit, 79 jaar, gehuwd met M. de
Wit-Brokx
Netty Geerts-Geerts, 91 jaar, gehuwd
met J.Geerts
Jan Rohof, 91 jaar, gehuwd met
A. Rohof-Pancras
Liza van Gool, 88 jaar, weduwe van
J. van Gool
Joannes Koreman, 79 jaar,
ongehuwd
Willie Marijnissen-Vermeulen,78 jaar,
weduwe van Wilhelmus Marijnissen
Cornelia Beenhakkers-Caron, 98 jaar,
weduwe van P. Beenhakkers
Adriana Sneijers, 89 jaar, alleenstaand
Marlies Jacobs-Meeuwesen, 48 jaar,
gehuwd met Hans Jacobs
Cees van der Avoird, 82 jaar,
weduwnaar van Helena Fikke
Pieta van den Kieboom-de Heus, 64
jaar, weduwe van
Johannes van den Kieboom
Catharina Evers-van Weerelt, 85 jaar,
weduwe van P. Evers
Greet Soeters-Christ, 96 jaar,
weduwe van Willem Soeters

Mogen zij in Gods liefde verder leven
Huwelijksjubileum
25 juni

40 jarig huwelijk
Johan en Georgette Beumer-Bloemink

11

Vervolg van pagina 9

zijn inmiddels vijftigers en naar elders getrokken.
Op de plaats waar zij wonen en ook als ze terugkeren raken zij opnieuw in trance door de boodschappen die Maria hen doorgeeft. Die worden
door een non op schrift gesteld en verspreid onder
belangstellenden. Miljoenen bedevaartgangers
maken de weg naar deze plaats en de bergen er
omheen.

Dit concert is in eerste instantie bedoeld voor kinderen, maar volwassenen zijn uiteraard ook van
harte uitgenodigd. Het sprookje vertelt het bijbelverhaal en wordt omlijst met lichtbeelden en met
een groot aantal muziekstukken van de grootste
muziekbouwmeester aller tijden: J.S. Bach. Zorg
dat u niet ontbreekt met uw kinderen en kleinkinderen!
Op zondag 6 november (20.00 uur/toegangsprijs
€ 12,50), vindt een spetterend jazzconcert plaats
rondom het Maarschalkerweerdorgel: de Frits Bayens Big Band en het Fontys Jazz Choir zullen een
Sacred Concert van Duke Ellington uitvoeren. Dit
concert wordt georganiseerd door de Stichting Ludens in samenwerking met de Stichting Vrienden
van de KluiZ. Frans Bullens zal het Maarschalkerweerdorgel bespelen en ook de bekende Oosterhoutse jazzmuzikanten Antoine Trommelen (saxofoon) en Aaron Raams (gitaar) zullen hun medewerking verlenen. Een uniek evenement dat u niet
mag missen!

Verschijningsplaats van Maria

Het begint inmiddels een traditie te worden dat het
concertseizoen wordt afgesloten met een kerstconcert. Dit laatste concert vindt plaats op zondag 11
december om 15.00 uur/entree gratis met collecte. Medewerking aan dit kerstconcert zullen, naast
Jan Willems, Frans Bullens en Ton Stevens (orgel),
het gemengd koor van de Basiliek en een koperkwartet verlenen. Een mooie afsluiting van een
druk jubileumjaar.

Elke dag vinden er in de kerk en ook in de open
lucht achter de kerk eucharistievieringen plaats.
Vele priesters concelebreren mee in de landstaal
en bidden en zingen met de ontelbare aanwezigen,
jong en oud.
Elke avond vindt van 18.00-19.00 uur in de openlucht het rozenkransgebed plaats, waarna de openluchtviering begint. Om exact 18.40 uur wordt om
uiterste stilte gevraagd, omdat er precies op dat
moment nog steeds verschijningen van Maria zijn.

Ton Stevens

■ VAKANTIE EN BEDEVAARTSOORD

Na een adembenemende stilte onder de massaal
toegestroomde pelgrims wordt het rozenkransgebed in combinatie met zang vervolgd.

Medjugorje
Dit voorjaar vroegen kennissen ons met hen mee
te gaan op vakantie. Al vele jaren rijden zij naar
Oostenrijk en van daaruit via Slovenië en Kroatië
naar Bosnië Herzegovina. Beiden, diep gelovige
mensen, doen dan ook altijd enkele dagen de bedevaartsplaats Medjugorje aan. Dit is inmiddels
traditie geworden.
Onze belangstelling werd gewekt. We besloten ze
te vergezellen. Na een aangenaam verblijf van enkele dagen in Villach (Oostenrijk) bij een Nederlandse vrouw, die buitengewoon gastvrij was, trokken we verder. We moesten een behoorlijk stuk
rijden, pas laat in de avond bereikten we ons pension net buiten Medjogorje. Even acclimatiseren en
ontspannen en daarna konden we van een welverdiende nachtrust genieten.
Medjugorje is een bergdorp in Zuid Bosnië en Herzegovina en bekend geworden door een lange
reeks verschijningen van Maria sinds 1981. Maria
verscheen destijds aan een groepje kinderen en
bleef dat met enige regelmaat doen. Deze kinderen

Openlucht bijeenkomst
‘s Morgens in alle vroegte trekt een groot aantal
mensen naar de Kruisberg om bij zonsopkomst te
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beginnen met de beklimming. Het is een indrukwekkend schouwspel overal groepen mensen te
zien klauteren over de rotsblokken en ze in hun
eigen taal te horen bidden en zingen bij elke statie.
De staties zijn door een Italiaanse kunstenaar gemaakt en geschonken. Ze staan verspreid over een
groot gebied.

heid en meer kleur. De geboorte van een baby, een
huwelijk, het betrekken en de inrichting van nieuw
huis wil men het liefst zo persoonlijk mogelijk vieren.
Ook een uitvaart van een geliefde, misschien wel
juist een uitvaart omdat dit bij uitstek een van de
meest persoonlijke en intieme momenten in het
leven van nabestaanden is, kan geen onpersoonlijke accenten verdragen. Dat de vrije keuze hiervoor
erg belangrijk is, heeft ook het bestuur van de Oosterhoutse Catharina parochie begrepen. In de Marcoenkerk van Dorst bestaat sinds kort de mogelijkheid een niet-kerkelijke uitvaart te houden. Dit
houdt in dat als de overledene begraven wordt op
de begraafplaats van Dorst of elders, men – onder
eigen regie – de laatste eer aan de overledene in
de Marcoenkerk van het eigen dorp kan bewijzen.
Dit is ook mogelijk wanneer men een crematie elders wil laten plaatsvinden.

Zoals in Lourdes en in andere bedevaartplaatsen
rijzen de souvenirwinkeltjes als paddenstoelen uit
de grond. Zoveel artikelen worden er te koop aangeboden, het is haast ondenkbaar. Ik vroeg me dan
ook werkelijk af of deze winkeltjes een langdurig
bestaan hebben, want overal worden dezelfde
spullen aangeboden, een enorme concurrentie.
Blijkbaar voorzien ze in een grote behoefte.
De verschijningen in Medjugorje worden nog altijd
niet officieel erkend door de Rooms-Katholieke
kerk. De bisschop van Mostar heeft in een gesprek
met paus Benedictus XVI te horen gekregen dat er
geen afdoende bewijzen voor zijn dat de verschijningen bovennatuurlijk zijn. Wat trekt miljoenen
“bedevaartgangers” dan toch naar deze plaats om
daar nederig te bidden, te zingen, te zoeken en er
bemoediging en troost te vinden?

Informatie over deze mogelijkheid kunt u inwinnen
bij: Bernard Verhulst, telefoon: 0161-411858
Dion van den Wijngaard, telefoon: 06-51411500
Henny Hoedemaker, H. Marcoen

■ VAKANTIE VOORBIJ

Na een aantal dagen gaan we op terugreis, weer
met onderbreking in Villach, en met veel indrukken
en ervaringen rijker in onze bagage. We zijn benieuwd hoe dit fenomeen verder zijn weg zal vinden in de kerk.

Terwijl ik dit schrijf is het vakantie. Voor velen een
periode om van te genieten, voor anderen een periode die snel voorbij mag gaan. Met name ouderen
hoor je vaker zeggen dat de vakantieperiode geen
prettige periode is. Het even uit de sleur breken
betekent soms op reis gaan en dan is er minder tijd
voor de achterblijvers die wellicht een keer bellen.
Op de kerk staan de contactgegevens van de belengel. Zoals u in het vorige parochieblad heeft
kunnen lezen staat op de St. Jan in de Bosch een
engel met een mobiele telefoon; dit wordt de belengel genoemd. Ben benieuwd of er vanuit Dorst is
gebeld naar de bel-engel.

Ad van der Made

INFORMATIE PAROCHIEKERNEN
■ VERANDERENDE TIJDGEEST
Tijden veranderen, gewoontes en gebruiken veranderen mee. De ‘grote verhalen’ van het verleden
hebben niet de impact meer, die ze vroeger hadden. Wie kritisch naar de geschiedenis kijkt, zal
beamen dat vroeger heus niet alles beter was.
Politieke systemen worden nu beoordeeld en gevolgd door mensenrechtenorganisaties, kerkelijke
organisaties worden bevraagd op hun geloofwaardigheid, maatschappelijke instellingen worden bekeken op hun sociale verdiensten en in de medische praktijk wordt door belanghebbenden inzicht
en inspraak gevraagd.
De tendens hierbij lijkt dat moderne burgers niet
meer klakkeloos volgen wat wordt voorgeschreven
door de gevestigde instituten. Mensen zoeken mogelijkheden om dat wat hen persoonlijk bezighoudt
stem en inhoud te geven. Die roep om vrijheid van
het individu wordt soms negatief geduid als ‘individualisering van de maatschappij’, maar het kan ook
betekenen dat mensen zelf verantwoordelijkheid
willen dragen voor wat hen aangaat.

Kerkelijk gezien verandert er weinig in de vakantieperiode. We vieren elke week in Dorst; niet altijd
een eucharistieviering, regelmatig een woordcommunieviering, het koor is officieel met vakantie,
maar er zijn altijd koorleden die de vieringen muzikaal mee ondersteunen.

Op die manier krijgen met name de grote eenmalige gebeurtenissen in het privéleven meer eigen13

Elke dag kunnen mensen in de Maria-kapel terecht
voor het opsteken van een kaars, gebed, Marialiedjes op de band, stilte, …

Graag tot ziens
Provincialeweg 84 - 4909 AL - Oosteind
Dimphie Lips / Anny van Dongen, H. Joh. de Doper

Eind september wordt de vrijwilligersbijeenkomst
gehouden. We starten op 25 september met een
viering in de kerk, waarin Pastor Ed de Kever voorgaat. Hierna, tijdens een gezellig samenzijn worden
de vrijwilligers bedankt voor hun inzet. En zonder
deze vrijwilligers is het niet mogelijk dat we in Dorst
wekelijks vieren in onze prachtige Marcoenkerk.
Een bedankje is op zijn plaats.

■ RONDLEIDINGEN
Dit jaar zijn er weer 3 rondleidingen gehouden in de
St. Johannes de Doperkerk.

■ OKTOBER
Elke woensdag in oktober wordt in de Mariakapel in
Oosteind het rozenhoedje gebeden.
U bent allen uitgenodigd hieraan deel te nemen om
18.30 uur.

De Broederschap Marcoen heeft een activiteit in
voorbereiding: een bezoek aan een van de parochiekerken waarin Jochem van Velthoven voorgaat. Wilt u lid worden van de Broederschap Marcoen? Stuur een e-mail naar:
marcoenkerkdorst@gmail.com

■ VIERINGEN
Elke zaterdagavond is er een viering in de kerk om
19.00 uur.
Hiervoor bent u ook van harte uitgenodigd om de
vieringen bij te wonen.
Elke eerste zaterdag van de maand is er na de
viering koffie /thee in de pastorie.

In oktober gaan we na de Eucharistieviering in processie naar de Vredeskapel aan de rand van het
dorp. Fanfare St. Joris gaat voorop met muziek. Bij
de kapel herdenken we alle mensen die gesneuveld zijn bij de bevrijding van ons land, met name
hen die in en om Dorst het leven lieten.

Coördinatoren H. Johannes de Doper Oosteind

Elke dinsdag in oktober wordt om 19.00 uur het
rozenhoedje gebeden in de Marcoenkerk. U bent
allen van harte welkom om mee te komen bidden.

■ VOOR WIE DE KLOK LUIDDE
Wij hebben afscheid genomen van geliefden uit
onze geloofsgemeenschap.
Onze overledenen, waarvan hun 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.

Op 2 november vieren we Allerzielen met een viering om 19.00 uur. Tijdens de viering noemen we
de namen van de parochianen van wie we in de
kerk afscheid hebben genomen en steken een
kaars voor hen aan. Na de viering gaan we in processie naar de begraafplaats. De klusgroep van de
dinsdag zorgt ervoor dat het kerkhof verlicht is.

De namen van alle overledenen en dopelingen
staan vermeld in de kroniek op de middenpagina
van het parochieblad.

Eind december is er een kerstconcert in de kerk.
Nadere informatie volgt.

Gerrie van Bree, Verrijzenis

Corry van den Bosch, H. Marcoen

■ DE OVERSTAP

■ INLOOP “DE PASTORIE”

Op zondag 26 juni vond de laatste viering plaats in
de Mariakerk. Velen van u waren bij deze eucharistie viering aanwezig welke werd voorgegaan door
pastoor Ronald van Bronswijk samen met de pastores Hennie van Hattum en Ed de Kever. Het was
een waardige viering met een afscheid in stijl van
de voor velen vertrouwde Mariakerk.
Tevens was het de afsluiting van de foto expositie
over het verleden en heden van de Mariakerk en
de laatste gelegenheid om deze te bekijken. De
bijeenkomst werd afgesloten met koffie, thee, een
drankje en niet te vergeten een gesprek over de
goede dingen uit het verleden en de overstap naar
de Basiliek. Voor degenen die geïnteresseerd zijn,
is er een DVD beschikbaar met foto’s van de receptie.

Iedereen is van harte welkom bij de inloop “De
Pastorie” op dinsdag van 10.00 tot 15.30 uur en op
vrijdag van 10.00 tot 13.30 uur.
Regelmatig worden er activiteiten voor en door de
gasten gehouden met een bepaald thema.
U kunt gebruik maken van onze Eerste en Tweede
kamer om met anderen koffie of thee te drinken.
In de prachtige tuin is er gelegenheid tot een korte
wandeling en u kunt genieten in de grote kas, waar
ook koffie en thee gedronken kan worden. In de
kas kunt u genieten van de rust, de bloemen en de
groenten, maar er worden ook activiteiten in de kas
gedaan.
Kom gerust eens binnen en geniet, alleen of samen
met alle gasten!
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We zitten nu zaterdag ‘s avonds om 7 uur op onze
vertrouwde witte stoelen op het priesterkoor in de
Basiliek om deze nieuwe weekendviering tot een
succes te maken. Alles wordt in het werk gesteld
om de Basiliek voor deze dienst zo in te richten dat
u als nieuwkomer zich hier thuis kunt voelen. Het
dicht op het altaar zitten bevalt iedereen goed maar
de opstelling van de stoelen en het geluid moet nog
beter kunne. Het gebruik van het opstapje langs de
doopvont is de beste route om het priesterkoor te
bereiken. Echter enige aandacht voor het veilig open afstappen is nog gewenst.
Het eigen Mariabeeld is overgebracht naar de Basiliek en bevindt zich meteen rechts van de ingang
en zodra de kerk open gaat branden er kaarsjes.
Mocht het bezoek op zaterdag toenemen dan zal
het aantal stoelen worden uitgebreid.

Van maandag tot en met zaterdag was de dagkapel van 9.00 - 12.00 uur te bezoeken. Op zaterdag
was de dagkapel van de kerk zelfs tot 16.00 uur
geopend.
Alleen op zondag is de dagkapel alleen tijdens de
zondagsviering van 9.30 uur te bezoeken.

Ook de niet Mariagangers zijn van harte welkom
tijdens de vieringen op zaterdag. Omdat we iedereen graag persoonlijk willen ontmoeten onder het
genot van een kopje koffie of thee bekijken we of
een van onze koffiezetapparaten inzetbaar gemaakt kan worden in de Basiliek. Tot ziens op
zaterdagavond om 7 uur in de Basiliek.
Van de laatste viering in de Mariakerk zijn door dhr.
Rinus Kuijpers een prachtige DVD en vele foto’s
gemaakt. Hij stelt deze graag aan iedereen beschikbaar. Als u de DVD wilt bestellen (€ 5,- per
stuk) kunt u dit opgeven via e-mail aan
info@thomasoosterhout.nl of via telefoon.nr.:
06-16935992. De foto’s kunt U zelf downloaden en
afdrukken. Als U zich meldt via bovengenoemd
e-mail adres, krijgt u de gegevens doorgestuurd.

Foto: Archief Sint-Antonius van Padua

Jarenlang was de ruimte, waar nu de dagkapel te
vinden is, de doopkapel van de Sint-Antonius. Maar
eind november 1998 heeft de doopvont een plaatsje voor in de kerk gekregen. De oude doopkapel
werd door vrijwilligers heringericht als dagkapel.
Centraal in de kapel staat op een verhoging Maria.
Aan de voet van het beeld kunnen lichtjes worden
neergezet. Links van het Mariabeeld kunnen op
een standaard kaarsen worden gebrand. In het
kastje ligt een intentieboek met voor elke dag een
toepasselijke tekst. Een kleine kerkbank completeert de ruimte.

Frans van der Wijst, H. Maria
Velen bezochten in de loop der jaren de dagkapel
van de Sint-Antonius van Padua. Even binnenlopen
voor zomaar een bezoekje. Of om een kaarsje of
lichtje aan te steken en even rustig op de bank te
zitten.
In de zomermaanden brengen veel fietsende toeristen een bezoek aan de kapel. Dat is dan goed te
merken aan de vele brandende kaarsen en lichtjes.
Vanuit de dagkapel kan men door het hek een blik
werpen in de enige, Pierre Cuyperskerk van Oosterhout.

■ OPROEP VAN DE ANTONIUSRAAD
Hebt u vragen, opmerkingen en ideeën aangaande
onze Sint Antoniusgemeenschap? Laat dan nu van
u horen!
1. Via een brief: Secretariaat
Antoniusraad, Hoogstraat 8,
4901 PK Oosterhout
2. Via de website:
www.st-antoniusoosterhout.nl

Werkgroep Openstelling Sint-Antonius

Op de startpagina staat in het
rechter vak: “vragen/
opmerkingen/ideeën aan de Antoniusraad”. Als u
daarop klikt, kunt u uw bericht intypen en verzenden.

■ JONGEREN ACTIVITEITEN COMMISSIE
In de Sint-Antoniuskern is spontaan een nieuwe
werkgroep actief geworden: de Jongeren Activiteiten Commissie. In de nieuwe groep zitten vijf zeer
actieve en betrokken dames: Ria Janmaat, Gerda
de Jong, Trudie Stouten, Dorine Möllinger en
Jolanda Smidt. Met elkaar zijn zij in gesprek gegaan om te kijken tot welke doelgroep en leeftijd de
nieuwe groep zich wilde gaan richten om voor jongeren activiteiten te organiseren.

Thea van der Zanden – Secretaris Antoniusraad

■ DAGKAPEL ELKE DAG OPEN
Het hele jaar staan de deuren van de SintAntoniuskerk te Oosterhout uitnodigend open. Zelfs
tijdens de vakantiemaanden was dat het geval.
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siast zingende kinderkoor ‘De Flierefluiters’ dat elke
keer weer van de partij is om de gezinsvieringen
muzikaal te ondersteunen. In de laatste viering
knalden ze door nieuwe liedjes ten gehore te brengen o.a. van Nick & Simon, Marco Borsato en
Claudia de Breij. Ook het thema VRIJHEID sloeg
goed aan bij de bezoekers van de kerkdienst.

Dit was snel duidelijk. Iedereen was het er mee
eens dat we ons gingen richten op de vormelingen
van 2015 en 2014. Een moeilijke leeftijdsgroep dat
zou later blijken. Eerst werd gekeken wat voor activiteit we zouden gaan organiseren. Het werd een
filmavond. Uitnodigingen werden verstuurd en voor
de inkopen werd gezorgd. En dan maar in spanning afwachten hoeveel jongeren er naar deze
filmavond zouden komen.
Maar vooraf werd, dankzij de geweldige inzet van
Ria en Gerda en Trudie, even de achterste pastoreswerkkamer in Antoniushuis ‘De Vinder’ veranderd in een heuse “chill-room”. Helaas was de opkomst gering en daarom konden de oudere kinderen van kinderkoor ‘De Flierefluiters’ aansluiten
om de film mee te bekijken. Alle begin is moeilijk en
als je niets doet, weet je zeker dat er niemand
komt.

Onder leiding van Micha Verschure en Jacco v.d.
Put (piano) weten ‘De Flierefluiters’ er telkens een
inspirerende viering van te maken. Vaste voorganger tijdens de gezinsvieringen is H. Wortel.
In augustus en september is het kinderkoor nog
met vakantie.
Op zondag 2 oktober 2016 om 9.30 uur is weer
de eerste gezinsviering met kinderkoor ‘De Flierefluiters’.
Kinderkoor ‘De Flierefluiters’, St. Antoniuskerk

■ ALLES GAAT GEWOON DOOR
Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus is het
rustig met dopen in de Sint-Antoniuskerk. Maar de
doopvont in de Oosterhoutse Sint-Antoniuskerk
staat er zeker niet voor de sier. Duizenden Oosterhouters werden in de afgelopen 100 jaar met
doopwater uit die doopvont gedoopt.
Ook in 2016 werd hij veelvuldig gebruikt. In de
maanden januari tot en met mei ontvingen 12 kinderen in de Antoniuskerk het sacrament van het H.
Doopsel van diaken Frankemölle. In 2015 waren er
in totaal 23 dopelingen. De tellerstand staat dus op
de helft en het jaar is nog niet ten einde. Voor september zijn al acht dopelingen aangemeld.

de uitnodiging

De volgende activiteit was op verzoek het beklimmen van de kerktoren van de Sint-Antonius. Met de
hulp van Fred van Nunen werd het abseilen van de
koorzolder georganiseerd.
Er konden maximaal 15 jongeren meedoen en dat
aantal werd gehaald. De middag was zo voorbij.
Een teken dat het een geslaagde middag was geweest.
Jongeren Activiteiten Commissie, St. Antoniuskerk

■ KINDERKOOR ‘DE FLIEREFLUITERS’
Wie ‘gezinsviering’ zegt, denkt meteen aan het
kinderkoor ‘De Flierefluiters’ en kinderkoor ‘De Flierefluiters’ is onlosmakelijk verbonden met de gezinsvieringen in de Sint-Antoniuskerk. Op 3 juli jl.
was de laatste maandelijkse gezinsviering in de
Sint-Antonius.

Foto: Wiljan van der Zanden

In 2016 ontvingen op 22 mei jl., in 2 feestelijke vieringen, om 10.00 en 12.00 uur respectievelijk 16 en
18 kinderen hun Eerste Heilige Communie.
En op 12 juni was er weer een grootse eucharistieviering met de zegening van de Antoniusbroodjes.
De Antoniuskerk is een kerk waar het nog volop
bruist van activiteiten en inspirerende vieringen.

De gezinsvieringen in de Antoniuskerk mogen zich
verheugen in een gestaag toenemend aantal bezoekers. Dat is mede te danken aan het enthou16

Denk alleen aan de maandelijkse gezinsvieringen
met het enthousiaste kinderkoor ‘De Flierefluiters’
onder leiding van Micha Verschure en met Jacco
v.d. Put aan de piano.
Ook was de Sint-Antoniuskerk de plaats waar afscheid werd genomen van een dierbare. Sfeervolle
vieringen waarin met de familie, vrienden en kennissen werd stilgestaan bij het leven van de overledene en waar hem of haar de laatste eer werd bewezen. Dat gebeurde tot juni 2016 achttien keer.
Het is nog steeds mogelijk om uw kind in de SintAntoniuskerk te laten dopen. Veel ouders maken
daar dan ook gebruik van. Een belletje of e-mail
naar de parochie en het wordt geregeld.

Foto: Wiljan van der Zanden

Secretariaat Sint-Antoniuskerk
Dit jaar is in de maanden augustus en september
het koor veelvuldig te horen geweest in de SintAntoniuskerk tijdens de zondagsvieringen van 9.30
uur.

■ RECTIFICATIE
Artikel: Komen en gaan van vrijwilligers
Jolanda Smidt is als vrijwilliger wel betrokken bij
onze kerktaxi, maar heeft zich niet gemeld als invalkracht voor ons secretariaat. Excuus, Jolanda,
voor deze onjuiste melding in de vorige uitgave van
het Catharinablad.

Zanggroep ORTUS, St. Antoniuskerk

■ INTERVIEW
Ik heb gesproken met Marja van Gils, coördinator
in de Corneliuskern.

Gerrie van Bree, Verrijzenis

Marja is geboren op 6 april 1957 als Marja (Maria
Adriana Simona) Joore, de oudste dochter in een
schippersgezin. Ze heeft een zus, Addy, die 18
maanden jonger is. Haar jeugd heeft Marja op het
binnenschip van haar ouders doorgebracht; die een
cargadoorsbedrijf hadden met een eigen handel in
zand en grind. De zomers waren erg fijn op het
schip, overal konden en mochten ze zwemmen.
Later op de lagere school was Marja erg goed in de
topografie van Nederland, want de kleine plaatsjes
langs de Maas en Waal waren bij haar allemaal
bekend. Toch kon je Marja geen echt schipperskind
noemen; ze was verschrikkelijk bang aan boord
zodra het ging waaien. Haar vader nam, in haar
ogen, grote risico’s en zodra Marja water over de
luiken zag spoelen was ze helemaal in paniek. Met
als gevolg dat Marja, ter geruststelling, een zwemvest moest dragen, dat niet erg comfortabel was.

■ ZANGGROEP ORTUS
De Oosterhoutse Antoniuskerk bezit vele koren.
Het jongste koor is Zanggroep ORTUS. Het staat
onder de bezielende leiding van Tosca van Zundert.
Het koor groeit nog steeds. Het oefent elke week
op de dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur in de
kleine zaal van Antoniushuis ‘De Vinder’, SintVincentiusstraat 113A. Na elke repetitie wordt door
de koorleden nog even nagepraat onder het genot
van een kopje thee met een koekje.
ORTUS heeft een repertoire met vooral eigentijdse
liederen die veel parochianen en ook jonge mensen aanspreken.
Zondag 29 april 2012 om 10.00 uur was de officiële
start van ORTUS met hun “eerste” optreden. Het
koor ORTUS bestaat dus nu al meer dan 4 jaar.

Opleiding
In de zomer van 1963 ging Marja naar een internaat in Made. Haar ouders vonden het een goed
idee dat Marja met andere kinderen van haar leeftijd naar een school in het dorp ging en geen thuisonderwijs kreeg.
Na de lagere school ging Marja naar een internaat
in Dongen, waar ze de HAVO heeft gedaan op het
Mgr. Schaepmancollege en vervolgens de Schoevers directiesecretaresse opleiding in Tilburg.

ORTUS zingt elke derde zondag van de maand in
de Sint-Antoniuskerk maar ook in de Verrijzeniskerk laten ze hun liederen horen.
Eveneens in verpleeg- en revalidatiecentrum Slotjesveste aan de Van Oldeneellaan fleuren ze de
vieringen op met hun gezang.

17

Werk
Na haar opleiding werkte Marja bij Siemerink Tanken Apparatenbouw. Omdat het bedrijf uitsluitend op
Nederland gericht was en Marja haar kennis van
vreemde talen wilde uitbreiden en gebruiken ging
ze werken bij de Internationale Handel- en
Scheepvaartmaatschappij Jan de Poorter. Na een
aantal verschillende functies te hebben bekleed
werd ze directiesecretaresse.

Hobby’s
Marja zwemt graag (iedere dag met haar man in de
Warande), leest historische romans, borduurt vanaf
een telpatroon en gaat in de zomer graag en veel
fietsen met haar man; ze zijn echte mooi-weerfietsers; bij wind en regen blijven ze thuis.

Privé
In 1980 trouwde Marja met Minus van Gils en ging
in Den Hout wonen. Haar baan zegde ze op in
1986 toen oudste dochter Marjolein werd geboren.
In 1988 werd dochter Dominique geboren en was
Marja fulltime huisvrouw. Omdat ze zelf als kind
van huis was in het internaat was het een bewuste
keuze om thuis te blijven bij de kinderen.

■ GEDICHT

Ed de Kever

Daar waar de ochtendzon opgaat
Daar waar de ochtendzon opgaat
spreidt zij haar gouden stralen.
Met warme gloed die ieder baat
om 't hart aan op te halen.
Zij richt haar stralen op elk mens
wil die er mee verblijden.
Haar energie die kent geen grens
z' omstraalt ons alle zijden.

Vrijwilligersactiviteiten
Tijdens de schooltijd van haar dochters was Marja
actief op school; lid van het oudercomité, lid van de
medezeggenschapsraad, leesmoeder; moeder om
hand- en spandiensten te vervullen zoals bijvoorbeeld rijden naar De Bussel, helpen met sportdagen en het organiseren van avondvierdaagse.

De gouden zon die ons verheugt
blijft heel de aard beschijnen.
Dat doet al haar bewoners deugd
binnen haar gouden lijnen.

In Den Hout nam Marja zitting in het bestuur van
het Wit Gele Kruis; toen nog een zelfstandige organisatie. Er werd een baby- en peuter- en kleuterbureau gehouden. Voor de ouderen was er een
bepaalde vorm van gym en er werden diverse lezingen en voorlichtingsavonden georganiseerd om
de Houtenaren voorlichting te geven over borstonderzoek, de noodzaak van een goede verzorging
van voeten en tenen, etc.

De ochtendzon verschijnt steeds weer
om dag aan dag te schijnen.
En zo verschijnt zij keer op keer
om 's avonds te verdwijnen.
Haar cirkelgang door God geleid
de Schepper aller dingen.
Zorgt hierdoor dat de mens verblijdt
zijn Schepper lof blijft zingen.

Toen de jongste dochter naar de middelbare school
ging heeft Marja haar werkzaamheden buitenshuis
weer opgepakt. Nu geen volledige werkweek meer
maar parttime 16-20 uren per week met een uitloop
naar meer als het druk is op kantoor. Momenteel
werkt Marja bij Hycos in Raamsdonksveer dat hydraulische systemen voor de maritieme sector
bouwt met bijbehorende besturingssystemen.

Verlangend ziet de mens steeds uit
dat de zon op zal komen.
Die daarmee dan de nacht besluit
en eind maakt aan zijn dromen.
Geschreven door Justus A. van Tricht

Parochieactiviteiten
In 1980 werd Marja lid van de Parochieraad (secretaresse) van de Corneliuskerk. Dit was in eerste
instantie bedoeld om de mensen in Den Hout beter
te leren kennen. Op een bepaald moment was ze
lid van het “kerkbestuur” van de Mariakerk en de
Cornelius. De eenwording van de Catharinaparochie ging van start, de rest is bij iedereen bekend;
momenteel is Marja niet alleen coördinator bij de
Cornelius, ze is ook nauw betrokken bij de Stuurgroep om de Corneliuskerk voor de Houtse gemeenschap te behouden.
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KLEURPLAAT VREDESDUIF
Lever je kleurplaat in op de pastorie Markt 17 in Oosterhout.
Naam: …………………………………………… Adres: ……………………………………………………………
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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
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 op pagina 10.

Bestuur
Ronald van Bronswijk, voorzitter
Mariet van Goch, vicevoorzitter
Joke Rooijmans-Alberts, secretaris
Cees Smulders, penningmeester
José van den Bogaart, bestuurslid
Pastoraal Team
Ronald van Bronswijk, pastoor
Titus Frankemölle, diaken
Hennie van Hattum, pastoraal werker
Ed de Kever, pastoraal werker

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

Teamassistente
Rianne Claassen
Redactie
Ronald van Bronswijk, voorzitter
Corry van den Bosch
Riejette Lefel
Ad van der Made

2016
€ 116
€ 116
€ 116
€ 116
€ 580
€ 291
€ 580
€ 386
€ 10,50

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
Jos Trommelen, bestuurslid

Jaargang 3 – herfsteditie –
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

Lay-out:
Druk:
Oplage:

Ad van der Made
Total Print
2.285 en 103 digitaal

Volgende uitgave parochieblad 2016
Editie:
Kopij inleveren:
Verschijnt:
Winter
6 november
8 december
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