CATHARINAPAROCHIE

Jaargang 3 – Wintereditie –

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:
St. Jan de Doper (basiliek)
H. Marcoen
H. Johannes de Doper
Verrijzenis
H. Maria (gesloten op 26 juni)
H. Antonius van Padua (wordt gesloten op 31 december 2016)
H. Cornelius (wordt gesloten op 18 december 2016)

Beledigingen vergeven.
Voor de levenden en overledenen bidden.

VOORWOORD
Opnieuw geboren worden en nieuw leven
We hebben het kerkelijk jaar weer afgesloten met
het feest van Christus Koning van het Heelal.

Dat wij deze werken mogen leren en uitvoeren,
omdat de barmhartigheid van God nooit ophoud.
Moge deze werken ons steeds indachtig zijn tot
opbouw van onze menselijke verhoudingen, tot
opbouw van de Catharinaparochie, tot opbouw aan
dat éne lichaam van Christus. Dat ook wij opnieuw,
mogen groeien, naar zijn beeld en gelijkenis, opnieuw geboren mogen worden.
Laten wij er om bidden met het “nieuwe“ onze vader:

De adventtijd is gaande en vraagt ons hoopvol en
verwachtingsvol te richten op het kerstfeest, de
geboorte van Christus. En langzaamaan tikt de klok
naar 2017.
Een nieuwe tijd een nieuw jaar breekt weer aan.
Waar staan we in dat jaar? Hoe gaan wij met elkaar om? Hoe vergaat het de Catharinaparochie?
Met Kerstmis wordt ons gevraagd weer oog en oor
te hebben voor de nieuwe tijd, voor het nieuwe
leven, voor de mensen om ons heen. De blijde
boodschap van Jezus mag niet verloren gaan. Hij
is het die ons samenbindt en samenhoudt. Wij
kunnen nog steeds van Hem leren. Onze meester
die ons voorbeeld is van een leven gericht op God.

Onze vader, die in de hemel zijt, uw naam worde
geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde
zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks
brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij
vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons
niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.

Daar waar wij als gemeenschap samenkomen om
te bidden en te zingen. Daar waar wij mensen recht
doen en trouw blijven aan elkaar, daar wordt Christus steeds weer opnieuw geboren. Staat hij midden
in ons leven en wijst hij ons de weg, welke wij zouden kunnen gaan. Hij nodigt ons telkens weer uit
om naar Hem toe te groeien. Het heilig jaar van
Barmhartigheid is afgesloten. We denken terug aan
de 7 geestelijke en 7 lichamelijke werken van
Barmhartigheid.

Namens de pastores alvast een zalig kerstfeest en
een g(l)oed nieuw begin.
Pastoor R. van Bronswijk

VAN DE REDACTIE
Kijkend naar alle artikelen dan zien we zeer gevarieerde informatie in het parochieblad. Daar zijn wij
als redactie erg blij mee.

De 7 lichamelijke werken:
De hongerigen spijzen.
De dorstigen laven.
De naakten kleden.
De vreemdelingen herbergen.
De zieken verzorgen.
De gevangenen bezoeken.
De doden begraven.

Een greep uit de artikelen: de nieuwe pastoor stelt
zich voor, Allerzielen, kerstconcerten, inloop, vormsel en het nieuwe Onze Vader. Vanaf deze plaats
dank aan de adverteerders, die het mogelijk maken
het parochieblad bijna kostenneutraal uit te geven.
Wij wensen u een Zalig Kerstmis en een voorspoedig 2017.
Corry van den Bosch

De 7 Geestelijke werken van barmhartigheid:
De onwetenden onderrichten.
In moeilijkheden goede raad geven.
De bedroefden troosten.
De zondaars vermanen.
Het onrecht geduldig lijden.
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(Oosteind). Vanaf de 18e eeuw is de familie actief
in de boomkwekerij. Ik zelf ben geboren in Groesbeek bij Nijmegen, en kwam op 13-jarige leeftijd in
1968 naar Oosterhout. Met veel genoegen heb ik
het St. Oelbertgymnasium doorlopen. In 1976 ben
ik ingetreden in de St. Paulusabdij, waar ik mijn
spirituele vorming heb ontvangen, iets waarvan ik
sindsdien de vruchten mag plukken. De abdijgemeenschap heeft me ook de gelegenheid gegeven
om in het buitenland, in Frankrijk, in Rome en de
V.S., te studeren.
In 1994 ben ik me, in overleg met bisschop Ernst,
op het pastoraat gaan richten. Van 1994 tot 2006
heb ik gewerkt in zieken- en verpleeghuizen in
Breda. Zo kwam ik ook regelmatig in het ziekenhuis
aan de Pasteurlaan. Vanwege het tekort aan priesters in de parochies vroeg bisschop Muskens mij
om pastoor te worden. Mijn eerste benoeming, in
2006, was in de regio Halsteren, het grensgebied
van Zeeland en Brabant. Ik heb daar precies zeven
jaar met plezier gewerkt. In die tijd was ik ook betrokken bij Mediavieringen van KRO/RKK. Na zeven jaren Halsteren e.o. kwam bisschop Liesen
met een vraag. Zo ben ik vanaf 1 september 2013
pastoor van Roosendaal en Nispen.

NIEUWS VAN HET BESTUUR
Het is een tijd van grote veranderingen
Op 5 oktober heeft het bestuur tijdens een informatieavond, die druk was bezocht, het vertrek van
pastoor Ronald van Bronswijk moeten aankondigen. De bisschop had aangegeven Ronald elders
nodig te hebben. Daarbij kwam ook de mededeling
dat, gezien de financiële omstandigheden van de
Catharinaparochie, pastor Hennie van Hattem ons
moet gaan verlaten. Op zondag 1 januari wil het
bestuur, samen met zoveel mogelijk parochianen,
afscheid nemen van zowel Ronald als Hennie in
een gezamenlijke viering in de basiliek, waarna
iedereen hen persoonlijk de hand kan drukken tijdens hun afscheidsreceptie.
De gemeenschap van de Mariakerk heeft inmiddels
de weg naar de basiliek gevonden, waar het bestuur heel blij mee is.
Ondanks dat de sluitingen van de Antonius en de
Cornelius staan te gebeuren blijft het verhaal van
de hoop overeind: de Antoniusraad is intensief betrokken bij het herinrichten van de Vinder en een
groep enthousiaste mensen bespreekt de mogelijkheden van het vieren en samenkomen in Den
Hout. Het bestuur nodigt u van harte uit voor de
afscheidsvieringen in de Antonius op 31 december
en in de Cornelius op 18 december.

Toen bisschop Liesen mij sprak over Oosterhout,
was mijn tweede reactie: “Maar ik ben nog maar zo
kort in Roosendaal!” Drie jaar is inderdaad te kort
om beleid echt tot uitvoering te brengen. Ik moet
een werk-in-aanbouw loslaten. De fusie van de
parochies hier in 2014 is geslaagd, maar de nieuwe
parochie staat nog voor moeilijke beslissingen,
vooral waar het gaat om gebouwen. Dat is trouwens in heel ons bisdom en dus ook in Oosterhout
aan de orde.

In dit blad zal de nieuwe pastoor zich aan u voorstellen. Hij start in februari. Ondertussen worden de
bestuurlijke taken door Mgr. Harry Lommers waargenomen.
Het bestuur wil u hartelijk danken voor uw bijdrage
aan de actie Kerkbalans 2016 en hoopt weer een
beroep op u te mogen doen in het nieuwe jaar.

Bij de 100e verjaardag van mijn moeder in 2012 is
in Oosterhout een boom geplant. Ik (en mijn inmiddels 104-jarige moeder!) hopen die boom nog lang
te zien bloeien en groeien in Oosterhoutse grond!

Op de Catharinadag van 20 november zijn alle
vrijwilligers in het zonnetje gezet. Toch wil het bestuur nogmaals grote dankbaarheid uitspreken aan
iedereen.

Han Akkermans

Een zalig kerstfeest en een heel mooi 2017!

CATHARINANIEUWS

Joke Alberts en José van den Bogaart

■ TERUGBLIK VREDESWEEK 2016

■ NIEUWE PASTOOR STELT ZICH VOOR

Evenals vorig jaar was het motto van de vredesweek “Vrede verbindt”. Dat het vluchtelingenprobleem hierbij centraal stond, spreekt haast voor
zich.

“Ik heb wel iets met Oosterhout.”
Dat was mijn spontane reactie toen bisschop Jan
Liesen mij vroeg of ik pastoor van Oosterhout wilde
worden. Tegelijk besefte ik dat mijn komst naar
Oosterhout niet zonder meer ‘terug naar Oosterhout’ is. Oosterhout is veranderd en ik ben veranderd sinds ik er vroeger gewoond heb. Nostalgie is
een herkenbaar gevoel, maar is een slechte raadgever als het gaat om beleid voor de toekomst van
de kerk in Oosterhout, Den Hout, Oosteind en
Dorst.

De start van de vredesweek was in de Vredeskerk
met een oecumenische viering waarbij dominee
Marco Boevé en pastor Hennie van Hattum voorgingen.
Het was een inspirerende viering waarbij de aanwezigen in de bijna volle Vredeskerk vooral bij de
overweging van Hennie van Hattum weer het nodige ter bezinning mee kregen. Na afloop hebben we
bij elkaar gezeten waarbij nog werd nagepraat. Het
was fijn dat de Catharinaparochie goed vertegenwoordigd was.

“Ik heb wel iets met Oosterhout”.
Mijn oudst bekende voorvader, ene Willem Akkermans, had rond 1600 een boerderij te Uilendonk
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Dinsdagavond hadden we als gastspreker weer
Patricia Brunklaus van Vluchtelingenhulp Nederland, die terugkeek op het afgelopen jaar hoe het
de vluchtelingen vergaan is. Ook had zij een vluchteling uit Syrië meegebracht: Obaida Al Omari.

bizarre verhalen die veel impact maakten op de
aanwezige kinderen. Er werden veel goede vragen
gesteld en er was veel onbegrip bij de aanwezige
kinderen over de wijze waarop wij met elkaar omgaan in deze wereld. Na de twee verhalen en de
vragenronde was er in de kampvuurkuil een groot
kampvuur en werden mooie liederen gezongen
door de Flierefluiters.

Patricia vertelt veel over de talrijke regels waaraan
de vluchteling zich moet houden. Maar de avond
blijft in een perfecte balans door het persoonlijke
verhaal van Obaida, de Syrische vluchteling.

Met een Vesper op zondag in het Catharinadal
werd de Vredesweek 2016 afgesloten.

Het afgelopen jaar hebben we in Brabant acties
meegemaakt om de vluchteling, die voor het geweld vlucht, te weren. De commissaris van de koning in Brabant zei: Elke provincie moet zijn aandeel leveren in de opvang van de mens in nood.
Het aantal inwoners in de provincie bepaalt het
aantal vluchtelingen die opgevangen moeten worden. In Nederland zijn veel vrijwilligers, die voor de
vluchteling iets willen betekenen.

Een Vredesweek met veel persoonlijke verhalen
die grote indruk maakten op de aanwezigen.
Kees de Kok

■ INTERVIEW
Met Willem-Jan van der Zanden
Van jongs af aan
Vader en moeder zijn altijd betrokken geweest en
zijn dat nu nog voor een deel in de katholieke geloofsgemeenschap. Moeder Thea heeft in ruim 25
jaar allerlei activiteiten gedaan in de Antoniuskerk,
die ze destijds begon op verzoek van pastoor Harry
de Valk. Vader Wiljan is betrokken bij o.a. het kerkblaadje “Kerk op het kruispunt” en verleent in voorkomende gevallen hand- en spandiensten.

Nederland geeft 270 miljoen euro uit aan vluchtelingenhulp. Dat is een druppel op de gloeiende
plaat. We willen 500 mensen opvangen vanuit de
kampen, de zogenaamde uitgenodigde vluchtelingen. Zo nu en dan stelt Patricia in samenspraak
met de luisteraars vragen aan Obaida. “Hoe ben je
in Nederland gekomen?” Hij vertelt dat hij is gevlucht uit Syrië. Met het vliegtuig naar Algerije,
vandaar uit lopend en rijdend naar Libië, daarna
met de boot naar Italië. De reis heeft hem € 8.000
gekost. De luisteraars willen weten wat zijn echte
diepliggende vluchtreden is. Maar die reden wil hij
niet vertellen. Je voelt aan alles dat die reden hem
te veel pijn oproept. Wij worden er stil van!

Geen wonder dat hun zoon
Willem-Jan het met de paplepel heeft ingekregen om er
van jongs af aan deel van uit
te maken. Hij deed zijn communie en het vormsel, zong in
het kinderkoor en werd misdienaar. Later werd hij lector
en dat is hij nog steeds. Willem-Jan houdt de website bij
van de Antoniuskerk, zit in de Antoniusraad en in
de pastorale commissie namens de Antoniuskerk.
Verder heeft hij ook gefunctioneerd in de werkgroep diaconie. Heel wat in deze tijd voor een man
van nog geen 40 jaar.

Wij wensen Obaida veel levensgeluk in Nederland.
Op donderdagavond hadden we drie vluchtelingen
uitgenodigd, die ieder hun eigen verhaal vertelde,
waarom zij vanuit Syrië, Irak en Afrika de vlucht
naar Europa genomen hebben en uiteindelijk in
Nederland terechtgekomen zijn.
Met name de dame uit Afrika had een zeer aangrijpend verhaal waarom zij voor haar familie haar
land moest verlaten.

Opleiding
Na de basisschool ging Willem-Jan naar het Mgr.
Frenckencollege, richting VWO/Atheneum. Daarna
volgde hij de opleiding econometrie aan de Universiteit Tilburg en aansluitend in Eindhoven de lerarenopleiding tot docent wiskunde met eerstegraads
bevoegdheid. Met plezier is hij sinds september
2006 werkzaam bij het Sint-Oelbert Gymnasium in
Oosterhout als leraar wiskunde.

Het koortje van Kindcentrum De Ontdekking zorgde
voor de muzikale opluistering en tussen de sprekers door werd er voor brood en soep gezorgd voor
de ongeveer 100 aanwezige luisteraars.
Henk Berflo was de man, die alle gesprekken aan
elkaar knoopte en als tolk optrad voor de Afrikaanse dame.
Vrijdagavond was er op het terrein van scouting
Erasmus een activiteit voor kinderen/jongeren. Er
waren in totaal circa 20 jongeren aanwezig die samen met de Flierefluiters, het kinderkoor van de
Catharinaparochie, een fraaie avond hadden. Na
een kennismakingsspel waren er twee indrukwekkende verhalen. Izat en Sonia, twee kerkgangers
van de Catharinaparochie/Verrijzeniskerk vertelden
het verhaal over hun vlucht naar Nederland. Hele

Politieke ambities
Vanaf 2002 zit hij in de gemeenteraad voor Groen
Links, waarvan hij de fractievoorzitter is. De fractie
bestaat uit 3 raadsleden. Dat betekent uiteraard dat
daar ook de nodige vrije tijd in gaat zitten, maar het
is allemaal te combineren.
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Verder na de kerksluiting
Als we in ons gesprek terugkeren naar de Antoniuskerk dan komt uiteraard de aanstaande sluiting
per 31 december 2016 aan de orde. De eerdergenoemde Antoniusraad, bestaande uit 7 leden, geeft
gevraagd en ongevraagd advies aan parochiebestuur en pastoresteam. Hieraan ligt een door de
bisschop goedgekeurd reglement ten grondslag. Er
is vaker gesproken over het gebruik van het gebouw de Vinder door de kern Antonius en de hele
Catharinaparochie. Daar is schriftelijk toestemming
van het bisdom voor ontvangen, zij het dat er geen
zondagsvieringen en uitvaarten mogen worden
gehouden. Willem-Jan is zo reëel te zeggen: “De
kerk staat niet meer in het midden van de samenleving, maar meer in de marge. Er is behoefte aan
kleinschaliger vieren. Zingeving past niet meer in
het traditionele verband.”

De Vormselviering begon om 19.00 uur. Toen we in
de kerk kwamen, was het koor al aan het oefenen.
Ze hebben heel mooi gezongen. Oud deken P. de
Rooij was onze Vormheer. Hij heeft ons gezalfd
met een kruisteken op ons voorhoofd. Hij is een
hele vriendelijke man en hij vroeg me wat ik later
wilde worden. We hebben ook mee geholpen tijdens de viering door te lezen, onze doopkaarsen
aan te steken en het evangelie te brengen. Het was
een hele mooie en bijzondere viering.

Samen blijven vieren
Na de sluiting van de Antoniuskerk gaat het wekelijkse vieren meteen 1 op 1 over naar de naast de
kerk gelegen Antoniushuis De Vinder. Eens per
week zal er een viering zijn voor de gemeenschap
van de Antoniuskerk, die wil blijven samenkomen
met elkaar. Het gaat door!

In kerstsfeer met jongerenkoor YRDV
Capella Catharina uit Oosterhout en jongerenkoor
YRDV uit Raamsdonksveer organiseren gezamenlijk ‘A Festival of Lessons and Carols’ in de
Paulusabdij in Oosterhout. Op zondag 18 december bent u van harte welkom om alvast in kerstsferen te komen. Het concert begint om 15.00 uur.
Inloop is om 14.30 uur. Toegang is gratis, met een
collecte na afloop.

Na de viering hebben we thuis nog lekker taart en
chips gegeten, samen met mijn opa’s en oma’s. Zo
heb ik een bijzondere avond gehad die ik niet snel
zal vergeten.
Vera van den Burg

■ CAPELLA CATHARINA

Ik ben onder de indruk van deze energieke man,
die midden in de samenleving staat en functioneert.
Net als zijn ouders blijft Willem-Jan zijn steentje
bijdragen aan de gemeenschap. Toch mooi dat
jongere mensen hun weg in het geloof vinden en
met elkaar zoeken naar mogelijkheden in de gelovige gemeenschap.

Ad van der Made

A Festival of Lessons and Carols
Een kerstconcert gestoeld op Engelse traditie: dat
is “A Festival of Lessons and Carols”. Mooie muziek afgewisseld met bijbellezingen die de kersttijd
aankondigen, waarbij de muziek aansluit op de
gelezen teksten. De koren zingen onder meer het
Magnificat van Hendrik Andriessen. ‘Lully, lulla thou
little tiny child’ van Kenneth Leighton. ‘O nata lux’
van Thomas Tallis, het Ave Maria van Rossini en
‘O magnum mysterium’ van de Italiaanse componist Riccardo Schioppa. Dit stuk kreeg YRDV van
de componist zelf cadeau toen ze vorig jaar op
koorreis in Rome waren.

■ VORMSEL

Capella Catharina

De lijfspreuk van de Antoniuskern mag hen daarbij
houvast geven:
Waar Zoeker en Vinder
elkaar ontmoeten
komt het Woord
tot Leven

Capella
Catharina is
het kamerkoor van de
Catharinaparochie in
Oosterhout.

Zaterdagavond 19 november heb ik mijn Vormsel
gedaan. Het was in de Basiliek in Oosterhout. Ik
was nog nooit in de Basiliek geweest. Het is een
hele grote, en ook een beetje koude, kerk. We waren met zes vormelingen: Niels, Inge, Johan,
Daphne, Cristella en ik.
In oktober hebben we ons voorbereid op het Vormsel. Dat hebben we gedaan in de Verrijzeniskerk.
Daar hebben we nagedacht over wat we belangrijk
vinden in ons leven, wat sterk zijn is en wat de heilige olie is. En we hebben geleerd wat het Vormsel
nu eigenlijk is. Je kiest dan zelf om zo goed te leven als Jezus gedaan heeft en je ontvangt de
kracht van de Heilige Geest. We hebben samen
gegeten en zijn daarna naar een toneelstuk gegaan
over Sint Franciscus in de Antoniuskerk.

Sjoerd fotografie
Een klassiek koor met zangers en zangeressen
tussen de 20 en 50 jaar. Het koor repeteert iedere
vrijdagavond in het Koetshuis van 20.00 – 22.00
uur.
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Jongerenkoor YRDV
Jongerenkoor YRDV is een klassiek jongerenkoor
dat vier- en soms zelfs achtstemmig zingt. Het koor
is verbonden aan de St. Elisabethparochie in
Raamsdonksveer. Met leden tussen de 13 en 30
jaar is YRDV ook nog echt een jong koor. Het koor
repeteert iedere donderdagavond van 19.45 –
22.00 uur op het parochiecentrum in Raamsdonksveer.

Op het moment van dit schrijven zijn wij nog in
overleg met het bisdom over de condities, waaronder Stichting Cornelius in Den Hout de Corneliuskerk kan overnemen. Een langdurig en moeizaam
proces, waarbij er vele belangen spelen waarmee
rekening gehouden moet worden. Als dit proces
positief kan worden afgesloten zal, spoedig na het
sluiten voor de eredienst op 18 december, de overdracht plaatsvinden.

Sjoerd fotografie

In goede samenspraak met de coördinatoren van
de Antoniuskerk zijn de mogelijkheden verkend
om, na de sluiting van het kerkgebouw, de Vinder
geschikt te maken voor de vieringen door de week,
en het onderbrengen van de taken zoals die in het
Parochieplan zijn verwoord. Inmiddels is duidelijk
geworden dat voor de uitvoering van de maximale
variant geen instemming van het parochiebestuur
en het bisdom is verkregen. We zijn hard bezig om,
tezamen met leden van de kerkplek en de Antoniusraad, het vieren direct na 31 december mogelijk
te maken.
In Oosteind heeft de pastorie de aandacht van de
gebouwencommissie. De onderhoudstoestand van
dit Rijksmonument vraagt om directe maatregelen
die noodzakelijk zijn voor de instandhouding. De H.
Johannes de Doperkerk verkeert in goede staat
van onderhoud en kan met de reguliere onderhoudsbudgetten in conditie worden gehouden.

Beide koren staan onder leiding van de organist /
dirigent Jan Willems die als kerkmusicus ook aan
de Catharinaparochie verbonden is.
Voor het kerstconcert in de Paulusabij werken beide koren graag samen. We hopen u te mogen begroeten op zondag 18 december!

De Marcoenkerk en de pastorie in Dorst worden
door de geloofsgemeenschap, op basis van de
beschikbare onderhoudsbudgetten, in goede staat
gehouden en hebben het zonder de bemoeienis
van de gebouwencommissie kunnen stellen.

Ilse Willems

■ BERICHT VAN GEBOUWENCOMMISSIE
Het jaar 2016 loopt alweer ten einde.
Een jaar, waarin drie van onze vertrouwde kerken
zijn of nog worden gesloten voor de eredienst. Een
proces, waaraan de leden van de gebouwencommissie heel actief, met u, hebben samengewerkt.
Waar vooral sprake was en is van een emotionele
stap die gezet moest worden.
Wij hebben daarin, voor zover dat ons mogelijk
was, getracht te ondersteunen door een gewillig
oor te bieden en intermediair te zijn naar bestuur
en bisdom.
Niet altijd liepen de processen, wat betreft planning
en resultaten, naar verwachting.

Hetzelfde geldt voor de Verrijzeniskerk, die een
steeds belangrijker rol gaat spelen in de ondersteunende faciliteiten voor de parochie.
Als laatste kan over de Basiliek worden gemeld
dat indringend wordt nagedacht over de invulling
als parochiekerk. Door het verdwijnen van kerkgebouwen en pastorieën zullen meerdere functies in
de Basiliek moeten worden ondergebracht.
Naast de primaire liturgische functie, zal ook ruimte
moeten worden gecreëerd voor de pastorale catechese en diaconale functie. Gesproken wordt ook
over de aanwezigheid van een dagkapel en de
ondersteunende,
faciliterende
voorzieningen.
Duidelijk is in ieder geval dat de pastorie Markt 17
te koop komt.

Maar steeds zijn wij getroffen door de inzet, het
begrip en de flexibiliteit, die door de betrokken geloofsgemeenschap werd en nog wordt opgebracht.
Als we de balans opmaken van wat dit jaar, ten
aanzien van de gebouwen, is gebeurd kunnen we
de volgende zaken noemen.

Het afgelopen jaar overziend kunnen wij constateren dat, met de inzet en de ondersteuning van de
vele vrijwilligers uit de kerkplekken, veel werk is
verzet.
Wij zijn daar allen dankbaar voor; wensen eenieder
goede en gezegende feestdagen en een goed begin van het nieuwe jaar.
Een jaar, waarin weer belangrijke zaken tot stand
moeten worden gebracht; waarbij wij weer rekenen
op uw medewerking om het gebouwenbestand van

De Mariakerk is verkocht aan Salut, een Oosterhouts bedrijf met internationale activiteiten in de
food sector. De kerkzaal zal worden omgebouwd
tot kantoorruimte en de pastorie zal dienst gaan
doen als B&B voor de internationale contacten.
Voor het einde van het jaar zal de overdracht van
de kerk plaatsvinden.
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de Catharinaparochie, binnen de afspraken van
bestuur en bisdom, optimaal te faciliteren.

een plaats om stil te worden bij de nog lege kribbe.
Of om te genieten van de Taizéliederen en muziek.
En misschien wel om geraakt te worden door het
mysterie van Kerstmis: God komt tot ons.
U bent van harte uitgenodigd om deze avond even
binnen te lopen in de
basiliek. Maar belangrijker nog: Het
mogelijk maken van
deze avond kan natuurlijk niet zonder
vrijwilligers!! Wilt u
meehelpen met bijvoorbeeld het klaarzetten en opruimen
van de kerk, kaarsjes
uitdelen
op
straat, zingen in het
Taizégelegenheidskoor,
de maaltijd voor de
vrijwilligers
bereiden? Uw hulp is
meer dan welkom!!
Sjoerd fotografie

Rien van Noort

■ SAMENSTELLEN BLAD EN BEZORGEN
Vanaf januari 2016 ben ik redactielid van het parochieblad. Met plezier werk ik eraan mee en het is
altijd spannend hoeveel kopij van alle kanten binnen komt. Als dan het blad in elkaar wordt gezet
valt het pas op hoe veelzijdig de aangeleverde teksten met foto’s zijn. Aan het einde geeft het een fijn
gevoel dat er weer een mooi goed gevuld parochieblad van de persen rolt.
Dan begint op een donderdagmorgen het aftellen
van de bladen voor de verschillende kernen. De
dozen en stapels worden opgehaald door contactpersonen, daarna gestickerd en verspreid onder de
diverse bezorgers. Omdat er bezorgers zijn die
meerdere wijken lopen heb ik me ook aangemeld
als bezorger. Vele handen maken immers licht
werk.
Na ruim een uur heb ik de geadresseerde parochiebladen in de verschillende brievenbussen gestopt. De parochianen kunnen een dag later al het
nieuwste parochieblad lezen. Zo kan het gaan als
je jezelf positief inzet voor vrijwilligerswerk. Soms
zijn we wel aan tijd gebonden, maar het blijft dankbaar werk om te doen.

U kunt zich opgeven bij: Ilse Willems,
secretariaat@basilieksintjan.nl of: 06-11360162

■ PATER VAN DER LEEST VERTELT …
De bladeren dwarrelen door de lucht op de namiddag dat ik de oprit op rij van het missiehuis in Teteringen.

Ad van der Made

■ NIGHTFEVER-LIGHT IN DE BASILIEK

Pater Theo van de Leest, vriendelijk als altijd, onthaalt me allerhartelijkst in ‘zijn’ huis. Eerst maar
even in onze recreatieruimte koffie drinken, vindt
hij. Het is een druk bezet man. Hij komt terug van
een lezingencyclus die in het missiehuis georganiseerd wordt over de pauselijke brief van 18 juni
2015: Laudato Si’. Hierin roept paus Franciscus de
wereld op om met respect en eerbied om te gaan
met de aarde en de armen. De paus legt een directe link tussen klimaatverandering en de heersende
armoede in de wereld.
Laudato Si’ is erg actueel en je moet die beslist
lezen, drukt hij mij op het hart. Laudato Si’ betekent
Geloofd zijt Gij en is ontleend aan het begin van
het Zonnelied, het Loflied op de Schepping van St.
Franciscus. Het past precies bij COP22, de huidige
VN-klimaatconferentie in Marokko.

Het is al aardig een traditie aan het worden in Oosterhout; de jaarlijkse Nightfever in de basiliek! En
ook dit jaar openen we weer de deuren van de basiliek voor iedereen die een moment van rust en
bezinning zoekt. Mensen kunnen de kerk binnen
komen en weggaan wanneer ze dat zelf willen. Ze
kunnen er een kaarsje opsteken, even zitten, of
een intentie schrijven. Ondertussen worden liederen gezongen, klinken er meditatieve teksten en
zijn er regelmatig momenten van stilte. En mochten
mensen met een priester of dominee willen praten
dan kan dat ook. De basiliek zal vrijdagavond 23
december open zijn van 19.00 tot 22.00 uur met
een afsluitend avondgebed om 21.30 uur. Ingang
via de markt.
De Nightfever is een mooi initiatief van samenwerking en eenheid van kerken en kloosters in Oosterhout: het wordt georganiseerd door de Gemeenschap Chemin Neuf (Paulusabdij), de Catharinaparochie, de Protestantse Gemeente Oosterhout,
de Jubilee gemeente en Oosterhoutse Kloostergemeenschappen.

In zijn huislijke kamer praten we verder. Al gauw
gaat het over zijn missiewerk in Argentinië. Het
land waar de pater zijn hart verloor en zijn levensdoel vond. Nog steeds onderhoudt hij hartelijke en
nauwe banden met vroegere medewerkers.
Een van die vroegere medewerkers is Osvaldo
Balceda, gepensioneerd arts en oncoloog maar
eertijds als jongen misdienaar bij de pater. Osvaldo werkte voor de armen in het lokale ziekenhuis.
Gauchada is een begrip, dat je zou kunnen vertalen met vriendendienst of burenhulp. Het is een

Zo geven we met kerst, samen een teken dat God
als licht in onze wereld wil komen en we bieden
ruimte voor ontmoeting met Hem aan. De kerk is
bovenal is een plaats waar mensen welkom zijn,
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erecode onder de mensen, die op elkaar aangewezen zijn.
Eenvoudige prachtige mensen arm vaak, maar met
zorg voor elkaar, dat is het waar ik me bij thuis
voelde en dat me ook inspireerde, hoor ik Theo
zeggen. Naast alle zegeningen waren er ook ontberingen, zoals het vochtig hete klimaat met zijn
muskieten, slangen en ander tropisch gedierte. Het
zijn boeiende verhalen die recht uit een spannend
jongensboek zouden kunnen komen.

nieuwe stichting, zijn gehoor, bestaande uit tal van
Vrienden van de Cornelius, uit wat er door de
Stuurgroep Behoud Corneliuskerk in de afgelopen
drie jaar is ondernomen om de kerk in Den Hout te
behouden. Al die inzet heeft geleid tot de oprichting
van de Stichting Cornelius om het mogelijk te maken dat de kerk in Houtse handen komt. Of dat
gaat lukken hangt af van de onderhandelingen met
het bestuur van de Catharinaparochie. “Die onderhandelingen verlopen constructief. Belangrijkste
gespreksonderwerpen zijn de tegemoetkoming in
het achterstallig onderhoud en enkele voorwaarden
die het bisdom stelt”, aldus woordvoerder Cees
Joosen. “Het uiteindelijke onderhandelaarsakkoord
behoeft nog wel de goedkeuring van de bisschop.”

Op 16 oktober werd José Gabriel Brochero als eerste Argentijn heilig verklaard. De SVD, waar de
pater voor heeft mogen werken, verzocht Theo om
samen met zijn vriend en voormalig misdienaar
Osvaldo de Argentijnse SVD in Rome te gaan vertegenwoordigen tijdens de heiligverklaring van de
Argentijnse priester.

Als de kerk in handen komt van de Stichting Cornelius, wordt hij verbouwd tot een evenementenlocatie gericht op de zakelijke markt. Dat is nodig om
voldoende middelen te vergaren om de kerk in
stand te kunnen houden (onderhoud en exploitatie). De Stichting Cornelius biedt in de kerkruimte
aan waar de Houtse geloofsgemeenschap bijeen
kan komen.

José Gabriel Brochero was bij leven al een bijzonder mens, missionaris van top tot teen. Met de aanleg van wegen en het bouwen van bruggen in de
Sierras van de Andes heeft hij grote gebieden van
de provincie Córdoba ontsloten. Ziekenzorg en
zielzorg deed hij te paard of met een ezel, daaraan
heeft hij de naam Cura Gaucho te danken, Pastoor
Koehoeder-te-paard. In zijn zorg voor melaatsen
heeft hij zelf lepra opgelopen en is hij doof en blind
op 74jarige leeftijd overleden.

Onttrekking aan de eredienst
Inmiddels is ook duidelijk dat de kerk op zondag 18
december haar deuren sluit. Na een laatste eucharistieviering wordt de kerk die dag onttrokken aan
de eredienst. Het liefst zou de Stichting Cornelius
daags erna het gebouw overnemen. Of dat gaat
lukken hangt af van de verdere onderhandelingen
met parochiebestuur en bisdom. Binnenkort zal ook
duidelijk worden welke activiteiten er na 18 december nog voor de geloofsgemeenschap van Den
Hout georganiseerd worden en ook op welke locatie dat zal zijn: in de kerk of elders.

Theo vertelt: Osvaldo kwam naar Teteringen, dat
was een feest. We hebben heel wat afgelopen in
Rome en Assisi. Het onvermijdelijke afscheid hebben we gevierd bij “Los Gauchos” op de Markt in
Breda met “Asado”, een typisch Argentijnse geroosterde vleesmaaltijd.

In het bestuur van de Stichting Cornelius hebben
alle leden van de Stuurgroep Behoud Cornelius
plaatsgenomen: Wim van Oosterhout, voorzitter,
Marja van Gils, secretaris, Patrick de Rooij, penningmeester, Minus van Gils, lid en Cees Joosen,
lid. Een Raad van Toezicht, bestaande uit drie personen, ziet toe op het stichtingsbestuur.

Ik had nooit gedacht dat ik nog eens in Rome zou
komen, vertelt Theo opgetogen. Tijdens de zaligverklaring in Córdoba waren er 3.000 “gauchos” uit
het hele land op hun paarden bij aanwezig. Een
eerbetoon dat hij in al zijn eenvoud dubbel en
dwars verdiend heeft. De Cura Gaucho was geen
kluizenaar die zich alleen terugtrok in stilte en gebed, dat deed hij ook, maar hij gaf bovendien geestelijke leiding aan zijn mensen en bezocht de zieken. Hij was vooral een man die zijn handen uit de
mouwen stak, die rook naar de schapen die hij
hoedde. Een mens die zijn opdracht waar maakte:
het bevrijden van mensen uit de greep van armoede en afzondering.

Marja van Gils

■ VRIJWILLIGERSMIDDAG
Op 20 november vierden we onze vrijwilligersdag
met een samenkomst in de Verrijzeniskerk. Het
werd een succes. Een aantal vrijwilligers had vooraf de kerkruimte omgetoverd tot een ontmoetingsplaats en zó dat er voor de ruim 160 personen voldoende plaatsen waren. In kleine groepjes zaten ze
bij elkaar.

Henny Hoedemaker

■ STICHTING CORNELIUS EEN FEIT
Met het ondertekenen van de oprichtingsacte op 14
oktober is de Stichting Cornelius een feit geworden.
De ondertekening – onder wakend oog van notaris
Gejo Heijkants – vond plaats in de Corneliuskerk.
Voorafgaand aan het zetten van de handtekeningen legde Wim van Oosterhout, voorzitter van de

Koffie of thee en koek vonden gretig aftrek. Pastoor
Ronald van Bronswijk deed het openingswoord.
Daarna gaf hij het stokje door aan Mariet van
Goch, vice-voorzitter van het bestuur. Zij begon
met een inleidend praatje en baseerde zich daarbij
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op de tekst voor het lied van de Catharinaparochie.
In beeldende taal sprak ze over een boot, die in
roerig vaarwater verkeert, eens wind mee en soms
behoorlijk wind tegen. Dan is het zaak dat goede
stuurlui aan boord zijn, maar bij de Catharinaparochie gaan de kapitein en eerste stuurvrouw het
schip verlaten. Dat wordt wennen en aanpassen.

mee naar huis. Die tekst willen we u niet onthouden:

De tekst van het lied, geschreven door Tim Stoop,
heeft het volgende refrein:

Wij wensen u een vredig kerstfeest,

Dit kaarsje brandt voor jou en mij,
opdat het ons hart mag openen,
verbinden en verlichten
en mag vullen met vrede, liefde en blijdschap

Nellie en Ad van der Made
Neem ons bij de hand, versterk onze band,
wijs ons, Catharina, het betere land.

■ NEOGOTIEK IN CATHARINAPAROCHIE
In het Bisdom Breda en overal in Nederland was er
omstreeks 1900 door de katholieke emancipatie
een enorme behoefte aan meer kerkgebouwen. De
meeste van die kerken zijn neogotisch van bouwstijl. Een type kerk dat door veel katholieken nog
steeds als een ‘echte’ kerk wordt gevoeld.
In talrijke Brabantse plaatsen staat een gezichtsbepalende neogotische of in die stijl verbouwde
kerk.

Dit refrein werd na elke beschouwing van Mariet
luidkeels gezongen door alle aanwezigen.
Mariet sprak ook over de vele vrijwilligers jong en
oud, de koorleden jong en oud. Er komt dus toch
een nieuwe groep aan die de schouders eronder
wil zetten.
Jos Bleijlevens nam daarna even het huishoudelijk
reglement door en vertelde hoe de middag verder
in elkaar zat. Hij en zijn manschappen bevolkten de
keuken. Ze zorgden tegen 17.00 uur voor broodjes
en soep.
Emeritus pater Kees Maas had een tekst bedacht
om de vrijwilligers toe te zingen en noemde het:
Loflied op de ideale vrijwilliger/ster. De coupletten
werden om beurten door de dames en de heren
gezongen. De complimenten in de tekst spraken
voor zich.

De inspiratiebron voor de neogotische bouwstijl zijn
de gotische kerken uit de Middeleeuwen, zoals de
Sint Jan in Oosterhout. Architecten rond 1900 hadden veel bewondering voor de beroemde kerken
met prachtige glas in loodramen. Vooral bij zonlicht
brengen die een heel bijzondere sfeer in de kerk.
Ze ogen slank en luchtig van binnen. Aan de buitenkant zie je veel versieringen en uitsteeksels (pinakels). De prachtige portalen met beeldhouwwerken en hoge torens spreken sterk tot de verbeelding. Ze roepen emoties op en dat is nog steeds zo
als je kijkt naar de belangstelling voor de wandeling
boven op de bekendste gotische kerk van Brabant,
de Sint Jan in Den Bosch.
In het begin zijn het vooral de versieringen van
deze gotische kerken die door architecten uit die
tijd gebruikt worden, zoals de ribben in gewelven,
maar zonder bouwtechnisch nut. Later kijkt men
ook naar de technische manier van bouwen in de
gotiek.

De dranktafel, bemand door Jolanda Smidt, wist
iedereen te vinden, want na koffie en thee met
koek, is er altijd wel behoefte aan een alcoholisch
of non-alcoholisch drankje met daarbij een borrelhapje. Dat was dan ook in ruime mate aanwezig.
Intussen kon je rustig rondlopen en hier en daar
een praatje maken. Zoals met de jonge vrijwilliger
Twan, die de (geluids)techniek verzorgt in Verrijzenis. Vorig jaar verzorgde hij die in de Basiliek tijdens de kerstmarkt. Mochten andere kernen eens
een beroep op hem willen doen, dan is hij daarvoor
beschikbaar.

Pierre Cuypers is de belangrijkste neogotische architect in Nederland. Hij restaureert de Sint Jans
basiliek in Oosterhout grondig (1881), waarbij hij
het verwaarloosde gewelf herstelt boven het priesterkoor. Later bouwt hij de Sint Antonius kerk in
Oosterhout, die in 1908 is ingewijd.
Pierre Cuypers ziet de neogotiek als de ware katholieke bouwstijl, omdat ze voortkomt uit de middeleeuwse gotiek. In de schoonheid van harmonie
en licht, openbaart zich het goddelijke. Hij zag de
gotische stijl als puur en harmonieus en wilde dat
zelf tot uitdrukking brengen in het gebruik van eerlijke materialen, vooral baksteen en hout en in goede verhoudingen tussen de verschillende onderdelen. Deze ideeën past hij ook toe bij de bouw van
kloosters en scholen. Veel ouderen onder ons hebben op zo’n school gezeten.

Een woord van dank is zeker op zijn plaats voor de
vrijwilligers onder de vrijwilligers, die deze middag
door hun grote inzet en extra inspanningen tot een
succes hebben gemaakt!
De mooie middag werd afgesloten met een woord
van de voorzitter en een gebed door de pastoor.
Natuurlijk hebben we met elkaar het nieuwe Onze
Vader gebeden. Het was alsof we de nieuwe versie
van het ons zo vertrouwde gebed al goed kenden.
Alle reden ook om aan het einde van de feestelijke
middag het lied “Dankt, dankt nu allen God” samen
te zingen.
Bij het verlaten van de Verrijzeniskerk kregen we
een kaarsje als presentje met aangehechte tekst
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Pierre Cuypers was de eerste architect die zich
verdiepte in de bouwwijze van de gotiek en die ook
toepaste in de praktijk. Hij ontwierp bijvoorbeeld
gemetselde gewelven boven het priesterkoor. Dat
zie je ook in de Antonius kerk.
Zijn zoon, Jos Cuypers, heeft de Sint Marcoen kerk
in Dorst gebouwd. Ook in deze kerk zie je het streven naar harmonie en het gebruik van baksteen en
hout en een gemetseld gewelf boven het priesterkoor.

De eerste communieviering zal voor alle kinderen
in de Catharinaparochie zijn op zondag 21 mei
2017 in de H. Marcoenkerk in Dorst.
Opgeven kan tot en met december bij het secretariaat op de Markt ’s morgens (behalve woensdagmorgen) tussen 9.00 en 12.00 uur. Het inschrijfformulier vindt u op de website. Kinderen uit de kerkdorpen kunnen worden aangemeld met het inschrijfformulier via e-mail:
info@catharina-parochie.nl

De neogotische Sint Cornelius kerk in Den Hout is
gebouwd door Petrus van Genk.
Evenals P. Cuypers heeft hij zijn opleiding tot architect in België gevolgd. De invloed van de Belgische
neogotiek zie je bij hem o.a. aan het gebruik van
natuursteen als decoratief element, zoals bij de
Sint Cornelius kerk rondom de ramen. Van Genk is
een van de belangrijkste neogotische architecten
van het Bisdom Breda geweest.
De neogotiek gebruikte de technische verworvenheden en schoonheidsidealen van de gotiek, maar
wel op een eigentijdse manier, een die paste bij het
katholiek religieus reveil.
Zoals in de gotiek beschouwen deze architecten
schoonheid en harmonie als middelen waarin God
zich kan openbaren. De schoonheid die ook zichtbaar is in de liturgie van die tijd.
In het begin van de 20ste eeuw ontstaat mede onder
invloed van de technische ontwikkelingen een andere wijze van bouwen. Dan komt na het tweede
Vaticaanse concilie (1963 – 1965) de nadruk te
liggen op gemeenschap, eenvoud en gastvrijheid.
Dit levert een nieuw soort kerkenbouw op, zoals in
onze parochie de Verrijzeniskerk.

NIEUWS VAN BISDOM
■ HEILIGE DEUREN GESLOTEN
Bisschop Liesen sloot op 13 november het Heilig
Jaar van de Barmhartigheid af tijdens een plechtige
eucharistieviering in de basiliek van de St. Jan de
Doper in Oosterhout. Eerder die ochtend sloot hij
de heilige deur in de Sint-Willibrordusbasiliek in
Hulst.
In zijn homilie stond de bisschop stil bij de betekenis van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. “Het
afgelopen kerkelijk jaar stond in het teken van de
barmhartigheid. Barmhartigheid drukt iets uit van
het wezen van God en is een oproep voor ieder
mens die naar zijn beeld en gelijkenis geschapen
is. Het hele jaar zijn er initiatieven geweest om
barmhartigheid gestalte te geven, hier en nu, in ons
leven. We zijn door de heilige deur gegaan. Op
zoveel plaatsen in heel de wereld is dat mogelijk
gemaakt. De deuren gaan nu sluiten. Het kerkelijk
jaar loopt ten einde.”

■ ONTMOETING MET PAUS FRANCISCUS
Liesbeth Berflo

Op 15 november waren in Rome zo’n 2.000 Nederlandse pelgrims bij elkaar op de ‘Nederlandse dag’
in het kader van de afsluiting van het Heilig Jaar
van de Barmhartigheid. Ze vierden samen de eucharistie in de Sint Pieter. Kardinaal Eijk was
hoofdcelebrant in de eucharistieviering, die live
werd uitgezonden door KRO-NCRV.
Vanuit het bisdom Breda nemen zestig pelgrims
deel aan de bedevaart. De Nederlandse Dag op 15
november vormde voor hen het hoogtepunt van
hun pelgrimage. Een aantal pelgrims schudde de
paus persoonlijk de hand.
De paus sprak de pelgrims na de viering kort toe.
“Het is mij een grote vreugde u hier in de Sint Pieters basiliek te mogen begroeten bij gelegenheid
van de Nederlandse Dag in het jubeljaar van de
barmhartigheid,” zei hij. “Het is goed dat u hier samengekomen bent in een gemeenschappelijke
bedevaart naar Rome met herders en gelovigen uit
alle Nederlandse bisdommen. Op deze manier
geeft u uiting aan het leven en de gemeenschap
van de Kerk in Nederland en aan haar eenheid met
de opvolger van Petrus.”

■ EERSTE COMMUNIE 2017
Op zaterdag 10 december van 9.00 tot 12.00 uur
kunnen ouders hun kinderen opgeven voor de Eerste Communie in De Vinder (St. Vincentiusstraat
113 a), naast de Antoniuskerk.
De Werkgroep Eerste Communie heeft afscheid
genomen van Elly Poppelaars, Dorine Mollinger en
Anneke Roos. Zij hebben heel wat jaren met veel
enthousiasme de eerste communicanten begeleid
op weg naar de grote dag.
Wij bedanken hen hartelijk voor het vele werk dat
zij verricht hebben.
Met een aantal nieuwe mensen vanuit de parochie
gaat de werkgroep weer aan de slag voor volgend
jaar.
Op 10 december krijgen de kinderen een uitnodiging voor een eucharistieviering met uitleg, waarna
zij volgens een “stappenplan” samen verder op
weg gaan.

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 den Doper
Provincialeweg 84
4909 AL Oosteind
H. Antonius van Padua
St. Vincentiusstraat 113
4901 GJ Oosterhout
Antoniushuis “De Vinder”
St. Vincentiusstraat 113 a
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

Telefoon:
E-mail:
Website:
Bankrekening:

0162-453574
secretariaat@basilieksintjan.nl
www.basiliekoosterhout.nl
NL43INGB0001077401

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

marcoenkerkdorst@gmail.com
NL86RABO0112291430
0162-453354
sintjanoosteind@live.nl
NL32RABO0139501290

zondag 9.30 uur
Kerk wordt gesloten op 31 december 2016
zaterdag 17.00 uur
vanaf 7 januari 2017

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:
Website:
Bankrekening:

0162-470954
st-antonius@zonnet.nl
www.st-antoniusoosterhout.nl
NL29RABO0139901566
0162-453502
info@verrijzeniskerkoosterhout.nl
www.verrijzeniskerkoosterhout.nl
NL71RABO0139903720

Kerk wordt gesloten op 18 december 2016

■ SPECIALE VIERINGEN

■ AFSCHEID

Basiliek St. Jan
Laatste zondag van de maand Kindernevendienst

H. Corneliuskerk
18 december om 10.00u
Afscheid van de H. Corneliuskerk
(viering zaterdag 17 december vervalt)

Boeteviering
21 dec Basiliek St. Jan 19.00 uur
Parochiële boeteviering
Vieringen met Kerstmis
24 dec H. Antonius
17.00
24 dec Den Hout
17.00
24 dec Basiliek St. Jan 17.30
24 dec Basiliek St. Jan 19.00
24 dec Verrijzenis
19.00
24 dec Joh.den Doper 19.00
24 dec H. Antonius
20.00
24 dec Basiliek St. Jan 21.00
24 dec Joh.den Doper 21.00
24 dec Verrijzenis
21.30
24 dec H. Marcoen
23.00
24 dec Basiliek St. Jan 23.00
25 dec H. Antonius
09.30
25 dec Verrijzenis
09.30
25 dec Joh.den Doper 09.30
25 dec Basiliek St. Jan 10.00
25 dec H. Marcoen
11.00
26 dec Basiliek St. Jan 10.00

H. Antonius van Padua
31 december om 17.00u
Afscheid van de H. Antoniuskerk

Kerstspel
Herderstocht
Kerstspel
Eucharistie
W & Comm
W & Comm
W & Comm
Kerstverhaal
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

Pastoor Ronald van Bronswijk
1 januari om 10.00u in Basiliek St. Jan

■ BEDEVAART BANNEUX
In mei en augustus worden door Caritas Banneux
Bisdom Breda weer de bedevaarten naar Banneux
georganiseerd. Over enkele weken zal informatie in
de kerk gelegd worden.
Als u nu al meer informatie wilt kunt u ook al bellen
met het secretariaat 0164-612973 of bericht sturen
naar: banneux-breda@hotmail.com

10

■ KRONIEK VOOR WIE DE KLOK LUIDDE

27-10
1-11
4-11
5-11

Het H. Doopsel ontvingen
11-9
11-9
11-9
11-9
25-9
25-9
25-9
25-9
16-10
16-10
16-10
16-10
16-10
23-10
20-11
20-11

Veerle Timmermans (Antonius)
Rojenna Lossez (Antonius)
Jero Lossez (Antonius)
Bram van Es (Cornelius)
Jayley Snelders (Antonius)
Tess Koedijk (Antonius)
Jason Radder (Antonius)
Ritjana van der Linden (Antonius)
Dwayne van den Born (Antonius)
Tess van den Bogaart (Antonius)
Jélana-Maria Kuijpers (Antonius)
Feike Severijns (Joh.den Doper)
Jasmijn Bulterman (Basiliek)
Frederique Boeren (Cornelius)
Nomy Lauf (Antonius)
Nienke Geurts (Antonius)

6-11
6-11
8-11
11-11

Mogen zij in Gods liefde verder leven

■ UITLEG NIEUWE ONZE VADER
In 2001 bracht de kerk de liturgische instructie
‘Liturgiam Authenticam’ uit. Het gaat om een instructie die, na de uitvoering van het Tweede Vaticaans Concilie waarbij teksten vanuit het Latijn in
de landstaal kwamen, de Nederlandse liturgische
teksten onder de loep wil nemen en zo nodig verbeteren. Zodoende heeft het Onze Vader nu een
aangepaste vertaling gekregen. Dit wordt de nieuwe en verbeterde tekst in België en Nederland:

Het H. Vormsel ontvingen in de Basiliek
16-5 C.W. van Dam
19-11 Vera van den Burg, Johan van Dongen,
Cristella Joosen, Daphne van Raaij,
Inge en Niels van der Schriek

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

In het Huwelijk traden
9-9

Tim Ernest en Clarissa Rutten

Gouden Huwelijksfeest
17-9

Diny de Kever-van Boxtel 91 jaar (Basiliek)
Kees Michielse 76 jaar (Antonius)
Catharina Kivits-Teunisse 87 jaar (Antonius)
Paula Koreman-Bruns 85 jaar (Joh.den
Doper)
Frans Leijgraaf 84 jaar (Basiliek)
Maria Geers-Visser 96 jaar (Basiliek)
Adrie Flipsen-Antonissen 84 jaar (Cornelius)
Ton van Engelen 89 jaar (Basiliek)

Piet en Anny van Leysen

Van ons gingen heen

Wat zijn de aanpassingen/verbeteringen?
“Schuld” is meervoud geworden: “Schulden”.
“Schulden” is de letterlijke vertaling van “debita” en
wordt ook in de liturgische Schriftlezingen gebruikt.
“Zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven” is
een omschrijving van “debitoribus”. Maar we vergeven niet zozeer de “schulden” van anderen,
maar de “schuldenaren”, de personen, zelf. “Debitoribus” betekent “schuldenaren”.
“Tentationem” wordt vertaald met “beproeving”. In
het Onze Vader wordt God aangesproken als degene die ons in “beproeving” zou kunnen brengen.
“Beproeving” is een betere vertaling dan “bekoring”.
Bekoren betekent aanzetten tot kwaad. Dat wordt
in de Schrift van de duivel gezegd, niet van God.
God probeert niet de mens tot het kwade aan te
zetten. We vragen God om ons niet boven onze
krachten te beproeven. Dat we niet, zoals Petrus
overkwam toen hij het benauwd kreeg, zullen zeggen: “Nee, ik ken Hem niet”. We vragen met aandrang aan God: “Breng ons niet in dié beproeving”.

22-8 Cor Verhoef-Verhulst
83 jaar (Cornelius)
30-8 Leny van den BerghSchouten 95 jaar (Verrijzenis)
4-9 Anna Beerens-Dekkers 94 jaar (Marcoen)
10-9 Mientje Mous-Mertens 93 jaar (Verrijzenis)
13-9 Ad van Dorst 87 jaar (Marcoen)
19-9 Rook Peters 88 jaar (Basiliek)
19-9 Anna Siemons-Swanen 96 jaar (Basiliek)
20-9 Carolien Broers-van den Nieuwenhuizen
90 jaar (Joh.den Doper)
20-9 Marinus de Smid 74 jaar (Antonius)
26-9 Jan Rombouts 94 jaar (Basiliek)
27-9 Nelly Nota-Aarts 87 jaar (Antonius)
4-10 Riek Terlingen-van der Schriek 89 jaar
(Antonius)
16-10 Cor Flipsen 71 jaar (Basiliek)
17-10 Pieta Nollen-van Mook 94 jaar (Basiliek)
27-10 Toos Besseling-Botermans 80 jaar
(Antonius)
27-10 Cor Halters-van der Vorst 90 jaar
(Cornelius)
27-10 Corry Huijben-van Lil 92 jaar (Antonius)

Behalve bij het bidden van het Onze Vader zijn ook
in de muziek de toonzettingen aangepast aan de
nieuwe vertaling.
Voor meer informatie: www.bisdombreda.nl
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Onlangs is de werkgroep diaconie opnieuw leven
ingeblazen om deze activiteiten, die ieder een eigen doelgroep hebben, ter hand te nemen. De vastenactie is gericht op financiële hulp in nijpende
situaties, meestal in het buitenland. Dichter bij huis
worden bijeenkomsten en vieringen voor zieken
georganiseerd. Jaarlijks wordt er een uitstapje naar
Meerseldreef op touw gezet en worden er hartverwarmende kerstattenties uitgedeeld voor wie wat
extra aandacht welkom is. Waar mogelijk wordt
acute armoede bestreden. Ook wordt er gekeken
naar wie ondersteuning kan gebruiken bij het verwerken van een verlieservaring, waarbij in gesprekken weer wat lucht gegeven kan worden in
tijden van rouw. Voor praktische hulp aan vluchtelingen wordt er samenwerking gezocht en gevonden bij een officiële instantie als Surplus. Deze hulp
is op dit moment erg actueel.

■ INITIATIEVEN MET JONGEREN
Jongeren in het bisdom Breda die meegingen naar
de Wereldjongerendagen, ontvingen het verslagboek van de WJD. Inmiddels is duidelijk dat zij en
andere jongeren uit het bisdom elkaar blijven ontmoeten. Dit werkjaar staan er een aantal bijzondere activiteiten op het programma.
Nina Mertens, de jongerenwerkster van het bisdom
Breda, vertelt enthousiast over het jongerenaanbod
van Jong Bisdom Breda. Het nieuwe seizoen startte op 25 september met een jongerenbijeenkomst
in Breda. Nina spreekt van “een gevarieerd programma met traditionele activiteiten en ook nieuwe
initiatieven.”
Meerdaagse activiteiten
Ze doorloopt het programma: “Er zijn enkele meerdaagse activiteiten, dat is nieuw. Van 3 tot en met 5
februari 2017 zal er een tienerweekend plaatsvinden in de Sint Paulusabdij te Oosterhout. We sluiten in het eerste weekend van mei (6-7 mei 2017)
aan bij de diocesane bedevaart naar Banneux. Het
is de eerste jongerenbedevaart vanuit ons bisdom
naar dit Maria-oord.”

Bij elk van deze activiteiten is er een groepje vrijwilligers betrokken. Dorst is daarbij goed vertegenwoordigd. Zo werkt Henk Berflo mee aan de
kerstattenties, hulp aan vluchtelingen, de vredesweek en de vastenactie. Henny Hoedemaker zet
zich in om vorm te geven aan hulp voor vluchtelingen en rouwverwerking. Kees de Kok houdt zich
onder meer bezig met de adventsactie rond Kerst
en is samen met andere vrijwilligers betrokken bij
het uitstapje naar Meerseldreef met de ziekenviering, vredesweek en hulp aan vluchtelingen.

Kerstmis, Veertigdagentijd en Palmzondag
Buiten deze bijeenkomsten is er een kerstbijeenkomst op 17 december om 13.00 uur (locatie is nog
niet bekend). Deze wordt gekoppeld aan een diaconale activiteit. Op zondag 5 maart is er een jongerenactiviteit in het begin van de Veertigdagentijd
en op Palmzondag viert het bisdom de Wereldjongerendagen, dit keer op lokaal niveau.

Mochten er nog Dorstenaren zijn die zich aan willen sluiten bij een activiteit van een van de werkgroepen van de diaconie, neem dan gerust contact
op met Henk Berflo (h.berflo@hotmail.com 0161412998) of Kees de Kok keesdekok@online.nl 0629309856).

Voor meer informatie: www.bisdombreda.nl

■ DORSTENAREN ACTIEF

Henny Hoedemaker

Diaconie is de tak van de kerk die de zorg ter hand
neemt voor mensen die al of niet tijdelijk in de knel
zitten. Uit solidariteit met de meest kwetsbaren in
onze samenleving wordt hulp aangeboden waar
dat nodig is. De kerk is niet in de eerste plaats een
plek waar in vieringen uitdrukking gegeven wordt
aan het geloof. Als gemeenschap neemt zij ook de
taak op zich maatschappelijke actief te zijn voor
een humane en rechtvaardige samenleving. In de
betrokkenheid van de kerk op de samenleving
wordt grote woorden als naastenliefde en barmhartigheid praktisch vormgegeven.

OVERIG NIEUWS
■ VAN DE KAPELANIE TE CHAAM
Eerste priesterjaar
Op 7 november 2015 ben ik door bisschop Liesen
tot priester gewijd voor het bisdom van Breda. Een
week later ben ik in de installatieviering van pastoor
Demmers gepresenteerd als kapelaan voor de zes
parochies in de regio Alphen/Gilze.
Na een jaar is het goed om de balans op te maken.
Met grote dankbaarheid en vreugde kijk ik terug op
mijn eerste jaar als priester en als kapelaan in de
regio Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Riel
en Ulicoten.

Al jarenlang zijn er in de Marcoenkerk van Dorst
een groep mensen bezig om zich onder de vleugels van de Catharinaparochie van Oosterhout in te
zetten voor wie tussen de ‘wal en het schip’ dreigt
te vallen. Katholieken, protestanten, anders gezindten en niet-kerkelijken werken hierbij eendrachtig
samen.

Heel dankbaar ben ik mijn ouders voor het geloof
wat ik van hen heb ontvangen, en wat zij tot op de
dag van vandaag voorleven. Dankbaar ook voor de
mogelijkheden die ik heb gehad, op de priesteropleiding Bovendonk, om te groeien in mijn geloof op
weg naar het priesterschap.
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■ ONZE LIEVE VROUWE ABDIJ

Maar ook u ben ik dankbaar voor de ontmoetingen,
en het geloof dat u mij hebt laten zien. Ik mag met
u optrekken in vreugde en verdriet, op de scharniermomenten in uw leven. U laat mij delen in uw
leven, wij mogen in elkaar God ontmoeten, Hij is
midden onder ons aanwezig. Heel bijzonder stellen
wij samen Christus present, in woord, sacrament
en in leven.

Welkom in het winkeltje
Altijd bent u welkom in onze gebedsdiensten en in
de dagelijkse eucharistie, maar bent u ooit wel
eens in ons winkeltje geweest? Wij nodigen u uit
eens langs te komen en wat te neuzen in ons assortiment. Er zijn rozenkransen, reis-ikoontjes,
bronzen kruisjes, beeldjes, medailles met bijvoorbeeld Christoforus, engeltjes in allerlei materiaal,
kaarten, wierook, te veel om op te noemen. Het is
nu de tijd voor kerstkaarten, dit jaar hebben we
religieuze kerstkaarten uit de Abdij van En Calcat in
Frankrijk.

Door mijn werkzaamheden als priester is mijn geloof alleen maar sterker geworden, door alle weerbarstigheden en moeilijkheden heen. U laat mij
God zien, en ik mag zijn Zoon als priester present
stellen; ‘in persona Christi’.
Dat wil niet zeggen dat het allemaal rozengeur en
maneschijn is. Het is moeilijk om te voldoen aan de
grote vraag, welke ook voortkomt uit een verleden
wat langzaam voorbij gaat. Het rijke roomse leven
is niet meer, en komt ook niet meer terug. Een parochie met een pastoor en twee kapelaans is allang
voorbij. Twee priesters voor zes parochies is tegenwoordig al een ‘luxe’. Het niet kunnen voldoen
aan alle vragen, het niet overal zichtbaar aanwezig
kunnen zijn, vind ik moeilijk. Want ik geloof in de
presentie, als priester midden in de samenleving.
Helaas is dit met de vele werkzaamheden niet altijd
mogelijk. Er dient namelijk ook en misschien wel
vooral geïnvesteerd te worden in de toekomst; pastoraat jonge gezinnen, jongeren en de vele mensen
die zoeken. Er zijn meer mensen die geloven buiten de muren van onze zes kerken dan erin. Het is
mijn verantwoordelijkheid om alle mensen bij God
te brengen, het begeleiden van het gelovig zoeken
van de vele mensen buiten de kerk is dus ook mijn
verantwoordelijkheid.

Het atelier van de abdij zit niet stil en de zusters
maken zelf ook producten, zoals: tuinfotokaarten,
handgeschilderde ikonen, en beschilderde kaarsen
van goede kwaliteit, we gieten zelf sierkaarsen van
bijenwas en er is een zuster die lippenbalsem
maakt met zuivere producten. Sinds enkele weken
is onze Abdij-jam verkrijgbaar, met fruit uit de eigen
tuin.
De winkel is vrij te bezoeken tussen 9.00-12.00 uur
en 14.30-18.00 uur via de ingang van de kerk, of
bel even aan bij het gastenhuis of de hoofdingang.
Voor een origineel cadeau met een bescheiden
prijs kunt u bij ons terecht.

Daarom is het goed te weten dat ik het niet allemaal alleen hoef te doen. Alsof ik de kerk zou kunnen redden … Ik kan de kerk niet redden en u ook
niet, maar we hebben een Redder – Christus!
Samen zijn we kerk, een gemeenschap van mensen rondom Jezus Christus, die zich naar Zijn
voorbeeld inzetten voor een betere wereld, dichtbij
en ver weg. Wij hebben hierin allemaal een belangrijke opdracht, vanuit ons doopsel, vanuit ons christen zijn! Ik zeg altijd dat de parochianen oren en
ogen zijn van de pastores, maar zeker ook handen
en voeten. Maak met de mogelijkheden die u heeft,
werk van uw geloof! We hebben samen een belangrijke opdracht, om de toekomst van de kerk
van Christus voor te bereiden!

U bent van harte welkom!
Wat betekent Pasen?
Een cursus geloofsverdieping vanuit de rijke Paascyclus; gezamenlijke voorbereiding op Pasen van
16 tot 19 maart 2017
Voor wie?
 Mensen die graag wat meer inhoudelijk willen
weten over wat ze vieren en geloven
 Mensen die zich biddend willen voorbereiden op
Pasen
 Mensen die gewoon benieuwd zijn en nog zoekende zijn

Laten we tot Hem blijven bidden en vragen wat
onze geloofsgemeenschappen vandaag de dag
nodig hebben om de toekomst van Zijn kerk voor te
bereiden.

Hoe?
 Door lessen
 Verwerking in gesprek
 Aanwezigheid in het getijdengebed

Ik dank God dat hij mij heeft uitgekozen om Zijn
dienaar te worden, een dienaar van de vreugde.
in Dei nomine feliciter! (in Gods naam gelukkig)
Kapelaan Jochem van Velthoven
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■ DE GERARDUSKALENDER 2017

Wanneer?
16 tot 19 maart; we beginnen op donderdagmiddag
om 14.15 uur; het is aan te bevelen om al in de
ochtend te arriveren. Het weekend eindigt zondagmiddag na het middagmaal.

Een uniek geschenk voor de feestdagen
De Gerarduskalender 2017 is een prachtig kerstgeschenk waarvan schenker en ontvanger blij worden. Ook dit jaar is hij weer alleen verkrijgbaar in
Antoniushuis ‘De Vinder’ aan Sint-Vincentiusstraat
113 a te Oosterhout.

Waar? Gastenhuis Onze Lieve Vrouwe Abdij
Opgave: Telefonisch: 0162-455079
E-mail: gastenhuis@olvabdijoosterhout.nl

Dit jaar met één gratis
schild met twee keuzes.
De prijs is hetzelfde als
vorig jaar € 6,75. Betalen
graag met gepast geld.

Onder leiding van: Zuster Hildegard Koetsveld
Kosten: € 120,00 (richtprijs); voor studenten en
mensen met een kleine beurs is reductie mogelijk.
Onze Lieve Vrouwe Abdij (tegenover de boerenbond)
www.olvabdijoosterhout.nl
Zandheuvel 90
4901 HX Oosterhout

Bent u moeilijk ter been,
neem dan telefonisch contact op met Thea van der
Zanden (0162) 459 167.
De kalender wordt dan in
Oosterhout bij u thuis bezorgd.

■ RAAD VAN KERKEN-OOSTERHOUT
Thema-avonden 2017
Ook in 2017 verzorgt de werkgroep Themaavonden lezingen met wisselende onderwerpen. In
het eerste kwartaal zijn dat de volgende avonden:

Thea van der Zanden

■ LUDENS ORGELCONCERTEN

23 januari – Wroclaw, stad van vrede en oecumene, Edward Skubisz

Succesvol Dierendagproject
Op 3 oktober (Oosteind) en 4 oktober (Basiliek)
werd het succesvolle Dierendagproject van voorgaande jaren herhaald. Tijdens deze twee dagen
bezochten ruim 160 basisschoolleerlingen het
fraaie Van der Aaorgel van de Johannes de Doper-kerk te
Oosteind ofwel het
Maarschalkerweerdorgel van de Basiliek
om kennis te maken
met het fenomeen
(kerk)orgel en uiteraard ook zelf zo een
orgel eens uit te proberen. Als afronding
van dit project werd
er op zondagmiddag
9 oktober in de St.
Jansbasiliek een orgelsprookje (De Ark
Foto Gerard Kievits

20 februari – Edith Stein, leven en werk, Nellie van
der Made-Kortsmit
27 maart – Luther 500 jaar, prof. Herman
Selderhuis
De avonden worden gehouden in De Beuk, naast
de Vredeskerk in de Rulstraat, aanvang 20.00 uur.
Bijdrage € 5,00 per persoon.
Werkgroep Thema-avonden
Siets Nieuwenhuizen
Helma Poulussen

■ STILTECENTRUM
Woord Onderweg
De geplande bijeenkomst op dinsdagmiddag 27
december komt te vervallen. Dit door het drukke
kerstweekend dat daaraan vooraf gaat.
In het nieuwe jaar vinden opnieuw samenkomsten
plaats, steeds op de laatste dinsdag van de maand.
De volgende dinsdagmiddagen bent u van harte
welkom in het Stiltecentrum in de Oude Toren van
15.00 tot 16.30 uur:
31 januari - 28 februari – 28 maart – 25 april.
Op genoemde middagen wordt steeds een ander
thema met elkaar gelezen en besproken. U mag
zelf ook een onderwerp inbrengen. In koffie en thee
wordt voorzien.

van Noach) opgevoerd door Ton Stevens (orgel) en
Cees Rijnders (verteller). Het sprookje vertelde het
bijbelverhaal en werd omlijst met lichtbeelden en
met een groot aantal muziekstukken van de grootste muziekbouwmeester aller tijden: J.S. Bach. Het
publiek zat op de orgelzolder en kon zo letterlijk
tussen de orgelpijpen genieten van ons mooie orgel. Fantastisch om te zien dat na een aarzelende
aanloop in 2015 dit jaar het orgelsprookje geheel
uitverkocht was: uiteraard biedt de orgelzolder lang
niet zoveel plaats als de Basiliek (zie hierna). Na
afloop werd de Stichting Ludens verrast met een

Siets Nieuwenhuizen
Nellie van der Made-Kortsmit
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cheque van € 1.000,-- afkomstig van het Rabobank
Stroomversnellingsfonds, speciaal voor dit jeugdproject: een extra stimulans om ook de komende
jaren door te gaan met dit project.

2006 opgericht om het Maarschalkerweerdorgel
aan een zo breed mogelijk publiek te laten horen,
juist ook buiten de eredienst. Op dat moment was
de inzet van het orgel binnen de eredienst goed
geborgd. De Stichting Ludens maakt zich ernstig
zorgen over de continuïteit van de kerkmuziek in de
Basiliek en rondom het Maarschalkerweerdorgel,
en beraadt zich momenteel hoe zij haar steentje bij
de waarborging van deze continuïteit kan bijdragen. Begin 2017 hopen wij u daarover nader te
kunnen berichten.

Spetterend jazzconcert: Sacred Concert van
Duke Ellington
Op 6 november vond een spetterend jazzconcert
plaats rondom het Maarschalkerweerdorgel: het
absolute hoogtepunt in dit toch al bijzondere jubileumjaar. De Frits Bayens Big Band en het Fontys
Jazz Choir voerden met een groot aantal solisten,
waaronder onze eigen dirigent/organist Frans Bullens op het Maarschalkerweerdorgel, een Sacred
Concert van Duke Ellington uit. Dit concert werd
georganiseerd in samenwerking met de Stichting
Vrienden van de KluiZ en Theater De Bussel, ondersteund door een subsidie van de gemeente
Oosterhout. De Basiliek bood plaats aan 650 stoelen en deze waren tot op het laatste plekje uitverkocht! Een weergaloos succes waarover vermoedelijk nog lang zal worden nagepraat. Duke Ellington schreef driemaal een Sacred Concert voor uitvoering in een kerk. Het betreft jazzmuziek maar
dan duidelijk geïnspireerd op negro spirituals en de
religieuze achtergrond van Ellington. Er werden
tien stukken opgevoerd waarbij met name de stukken ‘Praise God’, ‘Heaven’, ‘Freedom’ en ‘TGTT’
diepe indruk op het muisstille publiek achterlieten.
Het was de eerste keer dat een Sacred Concert in
Brabant werd uitgevoerd: mogelijk de start van een
nieuwe traditie!?!

Ton Stevens

INFORMATIE PAROCHIEKERNEN
■ H. ANTONIUSKERK MAAKT DOORSTART
Eerste viering is op zaterdag 7 januari 2017
om 17.00 uur
in Antoniushuis ‘De Vinder’
In week 45 is een definitief besluit genomen over
de voortgang van de vieringen na de sluiting van
onze kerk op 31 december 2016.
Op elke zaterdag zal om 17.00 uur een viering
worden gehouden in Antoniushuis ‘De Vinder’.
Uw intenties voor deze zaterdagvieringen kunt u in
‘De Vinder’ opgeven, zoals u dat gewend bent.
Mogelijk dat we aanvankelijk nog te maken zullen
hebben met de verbouwing, maar dat geeft de parochianen ook de mogelijkheid om het proces van
nabij te volgen.

De afgelopen week zijn er enkele belangrijke beslissingen genomen voor alle activiteiten in Antoniushuis ‘De Vinder’.
Het kerkbestuur heeft ingestemd met de ingediende plannen voor de aanpassingen welke nodig zijn
om tot een sfeervolle gebedsruimte te komen. Daar
wordt u op een later tijdstip over geïnformeerd.

Foto Gerard Kievits
Uitverkochte concerten
Tot tweemaal toe bleek het mogelijk in het jubileumjaar 2016, Stichting Ludens bestaat 10 jaar, om
een uitverkocht concert rondom ons monumentale
Maarschalkerweerdorgel te organiseren.

Daarnaast worden afspraken gemaakt over noodzakelijk onderhoud van ‘De Vinder’. De gebouwencommissie is hard aan het werk om dit verder uit te
werken en er uitvoering aan te geven.

De Stichting Ludens dankt iedereen die de afgelopen 10 jaar onze concerten heeft bezocht en financieel of anderszins mede mogelijk heeft gemaakt.
Om ook in de toekomst het onderhoud en de inzet
van het Maarschalkerweerdorgel bij concerten mogelijk te blijven houden, nodigen wij u van harte uit
om onze Vriend te worden of op andere wijze financieel
te
ondersteunen;
zie
hiervoor:
www.stichtingludens.nl. De Stichting Ludens is in

De Antoniusraad is blij met deze ontwikkelingen en
hoopt hiermee de geloofsgemeenschap van onze
St. Antonius een goed perspectief voor de toekomst te bieden.
Jan Poppelaars,
Voorzitter Antoniusraad
15

■

■ BASILIEK ST. JAN DE DOPER

H. JOHANNES DEN DOPER

Dank
Wij danken pastoor Ronald van Bronswijk en pastor Hennie van Hattum hartelijk voor hun inzet voor
de Catharinaparochie en wensen hen een goede
toekomst en veel succes met de nieuwe uitdagingen die op hun pad komen.

Inloopmiddag pastorie: kerststukjes maken
Maandelijks organiseren vrijwilligers van de basiliek
een inloopmiddag op de pastorie. De ene maand
alleen met koffiedrinken, de andere maand met
bloemschikken en handverzorging.
Sinds het ontstaan van de inloopmiddagen in 2015
heeft Helma van Driel het bloemschikken altijd geleid. Helma zet zich al vele jaren als vrijwillige activiteitenbegeleidster in, eerst bij Oosterheem en
later ook bij de Buurstede. Dat ze veel ervaring
hierin heeft was goed te merken en de bloemschikmiddagen organiseerde en leidde ze dan ook
met veel professionaliteit, enthousiasme en kundigheid. De aanwezigen maakten onder haar leiding de meest prachtige bloemstukken! Helaas,
helaas heeft Helma enkele maanden geleden
hiermee moeten stoppen, vanwege gezondheidsredenen. Onze dank is groot Helma!! En we wensen je veel sterkte met je herstel!

Allerzielen
Tijdens de eucharistieviering van zondag 6 november zijn de overledenen die het afgelopen jaar in
onze kerk hun afscheidsviering hebben gehad,
herdacht (voorganger Toon Gerritsen). Zij, maar
ook degene die in Oosteind zijn begraven of gecremeerd alsmede de ongedoopt gestorven kinderen zijn herdacht. Er is voor hen en vele andere
gestorvenen gebeden.
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe en
leven met hun allen in gedachten mee.
Inloop “De Pastorie”

Gelukkig kunnen de inloopmiddagen wel gewoon
doorgaan. Vrijwilligster Ineke Havermans verzorgt
tot grote vreugde van de aanwezigen nog steeds
ieders handen en Johan Beumer is bereid gevonden om de taken van Helma over te nemen.
Op 15 december a.s. is er weer een inloopmiddag
met bloemschikken. En omdat het dan al bijna
kerst is, kunnen er natuurlijk kerststukjes gemaakt
worden!
Omdat we verwachten dat het iets drukker zal zijn
dan normaal en we graag voldoende materiaal willen inkopen, vragen we u dit keer om u even op te
geven.
U kunt zich telefonisch opgeven bij Johan Beumer:
0162-432556 of via de mail:
secretariaat@basilieksintjan.nl

Wij gaan met de vaste gasten, en de mensen die
graag een keer een kopje
koffie of thee komen drinken, de winterperiode in.
Eén van onze dorpsbewoners heeft een kachel gemaakt, die binnenkort gaat
branden in de kas in de tuin
van de pastorie. Wij kunnen dan zelfs in de koude
wintermaanden activiteiten
organiseren in de kas.
Sinds november is de inloop ook op vrijdagmiddag
open.U bent dus van harte welkom op dinsdag én
vrijdag van 10.00 uur tot 15.30 uur.

We hopen u te zien op 15 december om 14.00 uur
op de pastorie, Markt 17!

Kom binnen en geniet met ons allen mee onder het
genot van een kopje koffie of thee!

Ilse Willems, coördinator

Anny van Dongen, coördinator

■

Grafrecht en adreswijzingen
Gaat u binnenkort verhuizen of bent u onlangs verhuisd en bent u ook rechthebbende van een graf
op onze begraafplaats dan wordt het zeer op prijs
gesteld uw nieuwe adresgegevens ook door te geven aan de begraafplaats-administratie. Dit is
eveneens van toepassing als er verandering optreedt van rechthebbende(n); bijvoorbeeld als uw 2 e
ouder komt te overlijden en het grafrecht overgaat
naar de kinderen.

JAARLIJKSE KERSTCONCERTEN

H. Johannes de Doperkerk Oosteind
Zondag 18 december bent u allen van harte welkom in onze kerk voor het jaarlijkse Kerstconcert.
Dit jaar kunt u luisteren naar:
- Het Gelegenheidsorkest van Oosteind
- Zanggroep Catalpa
- Kinderkoor “De Zingende Nootjes”
- Cecile en Ton de Kort
Na het concert kunt u in de kerk nog genieten van
een kopje koffie of thee, een glaasje glühwein of
een beker chocomel.

U kunt de nieuwe adresgegevens in combinatie
met de naam of namen van de overledene(n)
waarvan u rechthebbende bent of bent geworden
doorgeven via: 0162-421469 of: flefel@casema.nl

De opbrengst van deze avond is voor het voortbestaan van kerk en pastorie. Dus als u hart hebt
voor deze twee prachtige doelen en u houdt van
prachtige muziek …….

R. Lefel
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Graag tot ziens op 18 december om 19.00 uur.

ten, of hebt u zin in koffie of thee, zit u om een
praatje verlegen? Loop dan eens binnen.
U kunt daarvoor terecht: iedere dinsdag van 10.00
tot 12.00 uur en iedere donderdag van 14.00 tot
16.00 uur.
Weet dat u altijd van harte welkom bent!

Wij wensen u een Zalig kerstfeest en een gezond
en fijn 2017!
Coördinatoren - H. Johannes den Doper
H. Marcoen Dorst
Als u dit leest, is het begin december en zijn wij
druk aan het repeteren voor ons bijzondere kerstconcert op zondagmiddag 18 december a.s. in de
Marcoenkerk.
De toegang voor dit
concert is gratis, vanaf 15.00 uur bent u
welkom en de aanvang van het concert
is om 15.30 uur. Voor
deze middag hebben
wij sopraan Annet
Weterings bereid gevonden haar zangtalenten te laten horen.
Ook het dames- en
herenkoor van de H.
Marcoen
verleent
medewerking aan dit
bijzondere event. Na
afloop van het concert
zorgen wij voor chocolademelk en glühwein.

Huisbieb
We brengen nog eens onze “HUISBIEB” onder de
aandacht. Houd U van lezen? Drie volle kasten
boeken, waarvan de inhoud regelmatig wordt vernieuwd, wachten om met u mee te mogen om thuis
gelezen te worden. Lenen is kosteloos en er zijn
geen voorwaarden aan verbonden. U kunt het boek
zo lang houden als u wilt. Iedere morgen van 9.00
tot 12.00 uur en tijdens de diensten kunt u binnenlopen en neuzen in de vele fraaie boeken. Hartelijke groet en van harte welkom namens de zes vrijwilligers van Inloop de Herberg,
Tini Etman
Allerzielen
De Allerzielenviering in de Verrijzeniskerk staat
ieder jaar in het teken van het gedenken van onze
dierbare doden. Maar dat niet alleen. Er is allereerst warme aandacht voor de nabestaanden van
de overledenen van het afgelopen jaar.
Voorafgaand aan de viering worden zij ontvangen
met een kop koffie en is er persoonlijke aandacht
voor hun rouwproces.
Na de viering krijgen de families het gedachteniskruisje, dat een jaar lang in de Mariakapel gehangen heeft en waarop de naam staat van de overledene, mee naar huis.

St. Joris Dorst, Dion van den Wijngaard

■ VERRIJZENIS
Inloop De Herberg
6 september: een stralende dag …. Om 11.00 uur
is het al heel druk bij De Inloop in de Verrijzeniskerk aan de Vondellaan. We gaan samen lunchen
maar schenken voor de liefhebbers eerst nog koffie.

Dit jaar was het thema van de viering, waarin Hennie van Hattum voorging, “Licht voor onderweg”.
Licht voor de doden, maar vooral licht voor de nabestaanden, als gebaar van bemoediging en hoop.
Ieder jaar is er een persoonlijk “in memoriam” voor
alle overledenen van het afgelopen jaar, van wie de
afscheidsdienst gehouden is in de Verrijzeniskerk.
Er wordt met kernwoorden een beeld geschetst wie
de overledene was en wat deze persoon betekende voor hen die achterbleven.
Bij het uitspreken van elke nagedachtenis wordt
steeds door een van de nabestaanden een kaarsje
aangestoken.
Daarna kan iedereen naar voren komen, die, met
het ontsteken van een lichtje, dierbare overledenen
wil gedenken.
Met een mooie tekst van Stef Bos, gebaseerd op
de tekst van Prediker, werd respectvol stilgestaan
bij het feit dat er voor alles een tijd is. Er was een
dag dat je nog niet bestond en er komt een dag dat
je niet meer zult bestaan. We zijn een deel van een
groter geheel. Alles verandert en beweegt in een
cirkel, keert terug naar de bron en wordt wat het
was.

Met 31 mensen gaan we lunchen in de Jacobushoeve in Dorst. Met auto’s en enkele dapperen
op de fiets, was het een invasie! De eigenaar: Bas
van Abeelen, heet ons, mede namens zijn familie,
van harte welkom. Er was voor een perfecte lunch
gezorgd mét verassingen. Alle gerechten heerlijk
vers en ruim voldoende. Het broodje kroket was
voor de meeste mensen een lekkernij, dat niet vaak
thuis op tafel komt. Van 12.00 tot 14.00 uur hebben
we heerlijk kunnen smullen van alle lekkernijen,
koffie en thee en kon iedereen tevreden naar huis.
Als toetje kregen alle mensen nog een zelf gemaakt ijsje cadeau van Bas. We hebben de familie
van Abeelen namens allen een bedankje gestuurd
voor het gastvrije onthaal. De mensen hebben genoten. Dat blijkt uit alle positieve reacties en de
vraag voor herhaling! De winter staat voor de deur.
Het weer is nog steeds prachtig. Maar de avond
valt al vroeg in. De dagen worden korter en de
avonden lang! Wilt U eens even mensen ontmoe17

Hennie ging in haar overweging in op de leegte, het
gemis, en het zoeken naar een manier van leven
zonder de dierbare dode. Zij gaf aan dat het belangrijk is om de naam van de overledene te blijven
uitspreken en om het levensverhaal van de dierbare te blijven vertellen.
Indrukwekkend was de persoonlijke getuigenis van
Hennie bij de evangelietekst van Johannes, waarin
Maria Magdalena zo intens verdrietig is om het
overlijden van haar dierbare vriend en leermeester,
Jezus. Zij zoekt hem en weet niet waar hij is; niet
onder de doden en niet onder de levenden. Zij is
wanhopig verdrietig. Door het noemen van haar
naam mag zij ervaren dat Jezus niet weg is, en
aanwezig blijft in haar leven, maar in een andere
hoedanigheid. Maria Magdalena is de eerste die de
dimensie van Verrijzenisgeloof ervaart. Zij is de
eerste die gelooft, dat het leven niet ophoudt bij de
dood, maar altijd doorgaat, weliswaar in andere
vormen, maar het houdt nooit op.
Hennie verwoordde zo ons Paasgeloof, ons geloof
in Verrijzenis. Onze geloofsgemeenschap geeft
gestalte aan het Verrijzenisgeloof door steeds weer
op te staan en verder te gaan. Door steeds weer
anderen te helpen om op te staan, zodat ze verder
kunnen gaan.
De viering met zorgvuldig gekozen teksten en liederen rond licht, en met mooie rituelen en een bewogen overweging, was voor de aanwezigen een
bron van geloof en hoop, van kracht en troost. We
waren kerk zoals kerk bedoeld is: vanuit geloof
verbinden we God en mens met elkaar, en versterken we de band tussen mensen onderling, met
daden van geloof, hoop en liefde.

In de viering werden hun namen met eerbied voorgelezen en werd voor ieder een kaars aangestoken, die na afloop van de viering kon worden meegenomen door de familie.
Secretariaat Antoniushuis ‘De Vinder’

■ H. CORNELIUS
Vieringen
18 september hebben we het feest van Cornelius
gevierd, de patroonheilige van onze kerk. De eucharistieviering waarin de heer Van Bronswijk
voorging is druk bezocht.
2 november hebben wij alle overledenen van onze
geloofsgemeenschap en alle andere dierbaren
herdacht tijdens een gebedsviering in de Cornelius,
waarna we in processie naar het kerkhof zijn gegaan en daar een kaarsje voor onze overledenen
hebben aangestoken.
Marja van Gils

■ H. MARCOEN
Aktie Kerkbalans
Zaterdag 21 januari 2017 gaat de Actie Kerkbalans
weer van start. Zo ook in Dorst. Vanaf die dag gaan
vrijwilligers twee weken langs de deuren met de
brieven voor de Actie Kerkbalans. Ten eerste om
de parochianen die al betalen, heel hartelijk te bedanken voor hun bijdragen en ten tweede hopen
we dat nog meer parochianen een bijdrage willen
geven. Voor 2016 hebben onze parochianen een
toezegging gedaan voor een totaalbedrag van
€ 26.643,00, kleine stijging van € 72,00 ten opzichte van 2015. En onze parochianen betalen behoorlijk goed, ongeveer € 50,00 gemiddeld.

Gerrie van Bree

■ ALLERZIELENVIERING IN H. ANTONIUS
Op 2 november 2016, met Allerzielen, hebben we
in de goed bezochte viering van 19.00 uur in de
Sint-Antoniuskerk onze geliefden herdacht, die het
afgelopen jaar vanuit onze kerk zijn begraven.

Wij doen het dus goed in Dorst, maar we hopen dat
ook de Actie Kerkbalans 2017 een verbetering laat
zien. Dit is namelijk een manier om als geloofsgemeenschap te laten zien dat we onze kerk in stand
willen houden. Niet alleen als gebouw, maar ook
als symbool van ons geloof.

Hier volgen hun namen:
Jan Soeters, 85 jaar; Nijs van Wanrooij, 89 jaar;
Bonny Huismans, 84 jaar;
Toos Schoones-Jooren, 91 jaar;
Tiny Schouten-Pankras 86 jaar;
Trui Zopfi-Koumans, 78 jaar; Frans van Bragt, 70
jaar; Broeder Wim Ramaekers, 89 jaar;
Gerdina Baum, 80 jaar; Jo Maas, 85 jaar;
Anneke Brugman-Botter, 87 jaar; Jan Snoeren, 91
jaar; Kees Koreman, 85 jaar; Riet Oome-Wijnants,
65 jaar; Jan Marijne, 88 jaar; Joop Koreman, 79
jaar; Willie Marijnissen-Vermeulen, 78 jaar;
Cor Beenhakkers-Caron, 98 jaar; Greet SoetersChrist, 96 jaar; Toos Evers-van Weerelt, 85 jaar;
Marius de Smidt, 74 jaar; Nelly Nota-Aarts, 87 jaar;
Riek Terlingen-van der Schriek, 89 jaar.

Hopelijk geven jullie allemaal om en voor onze
kerk. En het maakt niet uit hoe groot of klein de
bijdrage is. Dan kunnen wij de volgende keer vertellen dat de toezeggingen weer zijn gestegen. Alvast bedankt voor jullie steun.
Namens de werkgroep Actie kerkbalans,
Frank van den Burg
Terugblik
Telkens als de vraag komt kopij aan te leveren voor
het parochieblad ga ik in gedachten de activiteiten
langs die plaatsvonden in Dorst sinds het vorige
parochieblad verscheen en geef daarop een korte
terugblik. Zo ook deze keer.
18

Tijdens de bijeenkomst eind september waarin we
alle vrijwilligers van de Marcoenkerk bedanken
voor hun inzet, zijn Jacqueline en Bernard Verhulst
in de bloemen gezet. Omdat we niet alle vrijwilligers een boeket bloemen kunnen overhandigen
kiezen we elk jaar één vrijwilliger die een boeket
bloemen ontvangt.

St.Joris verzorgt een kerstconcert op 18 december
in de kerk. Uitgebreide informatie vindt u elders in
het parochieblad.
Natuurlijk vieren we Kerstmis en Nieuwjaar in de
kerk met feestelijke vieringen.
Op 1e Kerstdag is de kerk open tot 16.00 uur. U
bent welkom om de kerststal te bezoeken na afloop
van de viering van 11.00 uur.

Tijdens het eerste weekend van oktober zijn we
vanuit de Marcoenkerk in processie naar de Vredeskapel aan de rand van het dorp gegaan. Daar
hebben we ter gedenking aan hen die gevallen zijn
in de oorlog, samen gebeden en gezongen in de
buitenlucht.

De Drie Koningen bezoeken de kerk op 6 januari;
vanaf 17.45 uur zijn de kinderen, graag verkleed
als Koning met een lampion welkom. Het verhaal
van de Drie Koningen wordt verteld en daarna is er
een lampionnenoptocht, achter de muziek naar het
terrein van de kerstboomverbranding.

Pater van der Leest verzorgt regelmatig de eucharistieviering in Dorst. Daar zijn we erg blij mee. Pater van der Leest heeft onlangs een bezoek gebracht aan Rome, u leest hierover meer in het artikel dat Henny Hoedemaker heeft geschreven.

Voor het opgeven van misintenties kunt u terecht
bij Bernard Verhulst of Rian van Tilburg.
Mede namens Dion, Harry en Jan wens ik u Zalig
Kerstmis en een vredig 2017.

De viering van Allerzielen is voor mij een van de
sfeervolste vieringen van het kerkelijk jaar. Na de
avondviering in processie met brandende kaarsen
naar het kerkhof om onze geliefde doden te gedenken.

Corry van den Bosch

■ BASILIEK ST. JAN DE DOPER
Jubilarissen in het zonnetje
Tijdens het jaarlijkse Ceciliafeest van het Gemengd
koor van de St. Jansbasiliek zijn een zestal leden
gehuldigd.
Ria de Bont is 10 jaar lid van het koor, Will van
Groesen 25 jaar, Coba van Baal 35 jaar, Toos van
Zon en Walter Oerlemans 40 jaar. Nellie Scherders
is al 45 jaar trouw lid van het koor.

De nabestaanden van een parochiaan hebben een
prachtig geborduurd Mariaschilderij aan de kerk
geschonken. Het borduurwerk hangt op dezelfde
muur als het borduurwerk van de H.Marcoen.
De Broederschap Marcoen, die nieuw leven is ingeblazen bij het 100-jarig bestaan van de Marcoenkerk heeft een bezoek gebracht aan de H.
Willibrordus in Alphen. Samen met de parochianen
van Alphen hebben we de eucharistieviering bijgewoond waarin Jochem van Velthoven vierde dat hij
1 jaar geleden tot priester werd gewijd. Elders in dit
parochieblad een terugblik van Jochem op zijn eerste jaar als priester.

Het Ceciliacomité had een leuk dag programma
gemaakt.
Er werd begonnen met een Ceciliaviering in de St.
Antoniuskerk, waarna in De Vinder de koffie al
stond te wachten. De bus bracht de leden daarna
naar het Biesboschmuseum in Werkendam. Dit
nieuw ingerichte museum geeft een prachtig beeld
van het ontstaan van de Biesbosch en de inrichting
tot het Nationale park.

Na de sfeervolle viering, muzikaal verzorgd door
ons dames- en herenkoor Marcoen, was er een
gezellig samenzijn met de leden van de Broederschap. Heeft u interesse om lid te worden van de
Broederschap? Jan Frijters vertelt u er graag meer
over.

Na een borreluurtje bij De Stek in Raamsdonksveer
volgde een diner bij Tulip Inn in Oosterhout. Al met
al een geslaagde dag voor de zangers en zangeressen van het Gemengd Koor.

De coördinatoren van de Marcoenkern hebben hun
medewerking verleend aan een interview met Paula Pols, redacteur van BNDeStem. We zijn benieuwd hoe het artikel eruit gaat zien.

Zondag 27 november werden Will, Toos en Walter
na de Eucharistieviering nog verrast met de uitreiking van een jubileumspeld van de Gregoriusvereniging.

Vooruit kijken
Na de terugblik kijk ik vooruit naar de activiteiten
die komen en probeer u, parochianen, enthousiast
te maken deel te nemen.

Elly Poppelaars
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COLOFON
Dit parochieblad is een uitgave van de
Catharinaparochie

Openingstijden

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

Telefoon
E-mail

maandag van 9.00 tot 13.00 uur
dinsdag van 11.00 tot 15.00 uur
donderdag van 9.00 tot 13.00 uur
076-5224537
vic.breda@bisdombreda.nl

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

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

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

2017
€ 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.

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

Jaargang 3 – wintereditie –
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.
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Lars op de Laak, voorzitter
Rik Joosen, secretaris
Gerda de Jong, penningmeester
Joop Corten, bestuurslid
Ad de Jongh, bestuurslid
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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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