Jaargang 4 – Zomereditie –

Parochieblad van de Catharinaparochie in:
Oosterhout
Den Hout
Dorst
Oosteind

Zondag 21 mei was de feestelijke viering van de
eerste Communie in een afgeladen volle St. Marcoenkerk.
Deze vorm van catechese waar de verschillende
generaties op eigen manier aan deelnemen heet in
kerkelijke kring ‘famcat’, een afkorting van ‘familiecatechese’. Op meerdere plekken in Vlaanderen en
Nederland slaat die goed aan: er worden dan vormen gezocht om leren (catechese), dienen (diaconie) en vieren (liturgie) op zondag met elkaar te
verbinden op een manier die jong en oud aanspreekt. Onze Communievoorbereiding was daarvan een eerste start in onze parochie die de mogelijkheid heeft om uit te groeien. Er wordt inmiddels
al gewerkt aan een vergelijkbaar model voor de
Vormselvoorbereiding na de zomer!

VOORWOORD
Alweer vier maanden ben ik pastoor van de Catharinaparochie. Als men mij vraagt hoe het bevalt, is
mijn eerste reactie: “Het is een hele klus!”. Ik doe
veel indrukken op, maak kennis met parochianen in
de verschillende kernen en kom in aanraking met
een aantal ingewikkelde dossiers. Ik besef dat er
een grote agenda ligt om de Catharinaparochie tot
een vitale, samenhangende geloofsgemeenschap
te maken. Naast de zwaarte van de taak, waarvan
ik me terdege bewust ben en die ik ook dagelijks
ervaar, zijn er gelukkig ook mooie en goede momenten: in de vieringen en ontmoetingen, in de
collegiale samenwerking in het team, in de bereidwilligheid van parochianen om te overleggen en
taken op zich te nemen, in de positieve reacties die
mijn collega’s en ik direct of indirect te horen krijgen.

Inderdaad, pastoor zijn van de Catharinaparochie
is een hele klus! Zoeken naar wat verbindt en toekomst heeft, is daarbij het spoor dat ik zoek en wil
volgen. Ik hoop dat we in de Catharinaparochie dat
spoor samen gaan ontdekken en bewandelen!

De voorbereiding en de viering van de eerste
Communie zijn daarvan mooie voorbeelden. De
voorbereiding startte in februari, toen ik goed en
wel was aangekomen. Onder leiding van pastoraal
werkster Ineke Leemput en de communiewerkgroep, met hulp van diaken Egbert Bornhijm kwamen de communicanten en hun ouders vier zondagen om 9.30 uur bijeen in de pastorie en de kerk
van Dorst. Aan de hand van de onderdelen van de
Eucharistieviering waren de kinderen en de ouders
afzonderlijk bij elkaar om te luisteren, te leren en uit
te wisselen.
Om 11.00 uur sloot ik aan voor de viering van de
Eucharistie. Gezien de trouwe opkomst van ouders
en communicanten uit de verschillende parochiekernen, de hartelijke en gastvrije medewerking van
de kosters, misdienaars en het koor van de St.
Marcoenkerk en de positieve reacties van alle
kerkgangers na afloop van iedere bijeenkomst, is
dit een goed voorbeeld van wat de Catharinaparochie nu al is en nog veel meer kan worden: een
gemeenschap waar we als leerlingen van Jezus
elkaar ontmoeten en met inbreng van velen het
geloof samen leren en vieren.
En dit ongeacht de herkomst of de vertrouwdheid
met de kerk in eigen wijk of dorp.

Pastoor Han Akkermans

VAN DE REDACTIE
De nieuwe kwartaaluitgave, de zomereditie, ontvangt u met allerlei informatie. Over zaken die geweest zijn maar ook die nog gaan komen.
We hopen dat u met belangstelling het parochieen overige nieuws blijft volgen.
Wilt u zelf eens iets over een activiteit of gebeurtenis in het parochieblad op laten nemen dan kan
dat. De redactie heeft een eigen e-mailadres waar
uw tekst welkom is:
redactie@catharina-parochie.nl
Rest ons u veel leesplezier en een fijne zomer toe
te wensen!
Namens de redactie,
Ad van der Made

1

In januari 2015 werd Ed getroffen door een hersenaandoening. Dat had een behoorlijke impact,
vooral met daarbij de onzekerheid of bepaalde lichaamsfuncties weer zouden herstellen. Geleidelijk
aan trad verbetering in, maar er zijn beperkingen
gebleven. In de voorbije tijd is duidelijk geworden
dat het intensieve parochiewerk een grote belasting
is, ondanks dat de omvang van de werkzaamheden
werd teruggebracht. Tijdens de periode van zijn
ziekzijn mocht Ed heel veel reacties ontvangen die
getuigden van betrokken nabijheid. Die hebben
hem goed gedaan.

NIEUWS VAN HET BESTUUR
Onze pastoor Han Akkermans voelt inmiddels bijzonder vertrouwd als voorzitter van het bestuur en
van het pastorale team en ook vast voor menig
parochiaan.
Samen met Ed de Kever, Egbert Bornhijm, Ineke
Leemput en Rianne Claassen is er prettig en enthousiast samengewerkt om goed zichtbaar te zijn
in geloof. Inmiddels heeft Ed zijn dienstverband
beëindigd en hebben we met velen een mooi,
warm en dankbaar afscheid gevierd. Stefan Lange
zal na zijn diakenwijding op 2 juli het pastorale
team komen versterken. Het bestuur heet Stefan
van harte welkom.

Naast zijn functie van pastoraal werker heeft Ed
een grote liefde voor zijn voetbalclub Feyenoord.
Als je Rotterdamse wortels hebt is dat niet verwonderlijk. Jaren is hij stadionspeaker geweest en met
veel plezier. De foto is daar een sprekend bewijs
van.

Bestuurlijk is er de overgang gemaakt naar een
transparante organisatievorm door het benoemen
van Parochiekerncommissie(PKC)leden in de verschillende geloofskernen. De PKC-leden dragen
zorg voor de praktische organisatie en beheerstaken namens het bestuur en zijn hiertoe benoemd.
De geloofsgemeenschap van Den Hout en Antonius zijn nog op zoek naar PKC-leden. Ook binnen
het bestuur zijn we op zoek naar nieuwe leden.
Onze penningmeester Cees Smulders heeft zijn
bestuurstaak neergelegd. We zijn hem dankbaar
voor zijn inzet en betrokkenheid.
Bovendien nemen we afscheid van de Thomascantorij; het bestuur bedankt de cantorij van harte voor
de grandioze muzikale betrokkenheid gedurende
heel wat jaren.

Wie Feyenoord onlangs het landskampioenschap
voetballen heeft zien behalen en de grote huldiging
op de Coolsingel heeft gevolgd, kan zich indenken
hoe diep clubliefde kan zitten!

Gezamenlijkheid vraagt zorg. In de kerk gaat het
om het geloof, het grote goed van een katholieke
gemeenschap. Vandaar dat het bestuur samen met
het pastorale team, de bestuurlijke adviescommissies en voorzitters van de parochiekerncommissies
op 17 juni een ‘Heidag’ organiseerde, waarin de
kracht van onze Catharina geloofsgemeenschap
voor de toekomst centraal stonden.
Catharina zijn we samen, iedereen doet ertoe.

Eus Roovers, de Oosterhoutse kinderboekenschrijver, is eveneens verwoed Feyenoordfan en heeft
Ed in het ziekenhuis bezocht om uit zijn pas verschenen boek over de club voor te lezen. Dat werd
een ontmoeting vol bonte verhalen over de geschiedenis van hun favoriete Kuip en de spelers
door de jaren heen.

Joke Alberts, secretaris Parochiebestuur

Zondag 28 mei is tijdens de hoogmis van 10.00 uur
in de basiliek afscheid van Ed genomen. Emeritus
pastoor Jan van Riel sprak met waardering over de
eerste (bijna 10) jaren van hun samenwerking. De
aanstelling in Oosterhout volgde nadat de opleiding
was voltooid. Het zou de enige werkplek van Ed
blijven, want de gevolgen van de ziekte resulteerden in volledige afkeuring door UWV voor zijn pastorale taken.
Mariet van Gogh haalde, namens het parochiebestuur, eveneens herinneringen op aan de veelzijdigheid en betrokkenheid van Ed. Ze bood hem
een museumjaarkaart aan om meer te kunnen genieten van zijn belangstelling voor cultuur en geschiedenis.

CATHARINANIEUWS
■ AFSCHEID ED DE KEVER
Ed de Kever begon 20 jaar geleden als pastoraal
werker in Oosterhout. In eerste instantie in De Ark
en de Basiliek St. Jan. Later ook in de H. Corneliuskerk. Hij werkte in het basis-pastoraat en binnen
de stuurgroep diaconie. Na de fusie en vorming
van één Catharinaparochie met 7 kernen werd het
werkgebied ruimer. Ed legde zich met name toe op
ouderenpastoraat en catechese.
Het sluiten van inmiddels 3 kerken liet zijn sporen
na. Zowel voor de betrokken parochianen als voor
het pastorale team was het niet altijd eenvoudig.
Ook Ed heeft hiermee te maken gehad.

In een gezellig samenzijn in de pastorie en tuin
werd nogmaals onderstreept hoeveel Ed voor de
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vele parochianen heeft betekend. Daar getuigden
ook van o.a. emeriti pastores, voormalig pastoraal
werkers, broeder Nico van de Benedictijnen en
zelfs voormalig bisschop Bär van Rotterdam die in
een klooster in Chevetogne (B) verblijft.

van de Catharinaparochie. U kunt zondag 2 juli
kennismaken met Stefan Lange tijdens de ontvangst na afloop van de wijdingsplechtigheid.
Wij wensen Stefan een goede voorbereiding toe op
weg naar zijn diakenwijding en heten hem alvast
van harte welkom in de Catharinaparochie.

Ed, bedankt voor de samenwerking en betrokkenheid. We wensen je nog vele goede jaren toe op de
weg die je gaat o.a. met vrijwilligerswerk. Dat je
geloof je daarbij tot steun mag zijn en blijven.

Pastoor Han Akkermans

■ INTERVIEW

Ad van der Made

Met Etiënne Mansour

■ NIEUW LID PASTORAAL TEAM

Etiënne werd 17 jaar geleden geboren in Nederland. Recent nam hij een
belangrijke beslissing in
zijn leven.

Diaken Stefan Lange
Op 28 mei namen we als parochie afscheid van
pastor Ed de Kever. Het pastoraal team van de
Catharinaparochie is daarmee heel klein in omvang
geworden. Diaken Egbert Bornhijm en gepensioneerd pastoraal werkster Ineke Leemput hebben
vanaf januari 2017, op verzoek van de bisschop,
hulp geboden om de voortgang van het pastoraat
te verzekeren. Ze doen dit samen met diaken Titus
Frankemölle die met name assisteert bij de voorbereiding en de bediening van de doop.
Inmiddels heeft bisschop Liesen het voornemen
uitgesproken om een nieuwe beroepskracht toe te
voegen aan het Pastoraal Team.

Jong en geloven
Zijn moeder, die rooms
katholiek is, heeft
Etiënne kort na de geboorte laten dopen. Sinds
zijn 16 komen er vragen
bij hem op en is hij op zoek naar God in de Bijbel.
Hij is zich steeds meer gaan openstellen voor het
geloof door de vele mooie teksten die hem aanspreken. “Interessante Bijbelse spreuken” noemt hij
het. “De Bijbel staat vol grote verhalen, eigenlijk te
veel om allemaal goed te lezen en tot je te nemen”,
zegt hij. Daarom heeft hij, na een gesprek met zijn
vader, besloten er een eigen hypothese op los te
laten, een veronderstelling over een tekst uit de
Bijbel met de verwijzing naar God. Hoe lees je het
verhaal, hoe interpreteer je het, hoe onthoud je het
en hoe vertel je het door? Daarin mag je eigen
keuzes maken. Etiënne is door spontaan teksten te
lezen aan het denken gezet.
e

Het is Stefan Lange,
51 jaar oud, getrouwd met Karin en
vader van drie dochters. Geboren in
Groningen is hij zo’n
30 jaar geleden
naar Breda gekomen om te studeren
aan de KMA. Na de
KMA heeft Stefan
zich gespecialiseerd
in de werktuigbouwkunde en heeft aan
vele uiteenlopende
projecten gewerkt.

Vormsel en communie
Dat bracht hem tot het zetten van een volgende
stap in zijn geloofsleven. In contacten met Roy
Soeters en pastoor Han Akkemans wilde hij zich
laten vormen en de communie ontvangen. Tijdens
de Paaswake op zaterdag 15 april kreeg Etiënne in
de basiliek door pastoor Han de handen opgelegd,
gevolgd door een gebed en de zalving met Chrisma. Voor de communie werd hij aan het altaar uitgenodigd om onder twee gedaanten ter communie
te gaan. In een reactie daarop vertelde hij: “In het
begin was het spannend maar omdat ik de pastoor
en een aantal andere aanwezigen al kende voelde
ik me wel thuis en het was een mooi moment verder”.

Sinds 2011 volgt Stefan de diakenopleiding van het
seminarie Bovendonk in Hoeven. Die opleiding is
nu afgerond, inclusief de 2-jarige stage in de H.
Bernardusparochie (Oudenbosch e.o.). Stefan
woont in Breda en hij is samen met zijn vrouw en
kinderen betrokken bij de Gemeenschap Chemin
Neuf in Oosterhout. De afgelopen weken heeft Stefan Lange kennis gemaakt met het Pastoraal Team
en het Parochiebestuur. Er is vertrouwen dat hij
met zijn kwaliteiten en brede inzetbaarheid een
grote bijdrage kan leveren aan het pastoraat.

Deze mooie gebeurtenissen betekenen niet dat hij
hierdoor op alle vragen antwoord heeft gekregen.
Hij wil zich verder gaan verdiepen in de teksten en
spreuken van de Bijbel en zich daarbij afvragen wat
de bedoeling van God is: wat Hij met Etiënne voorheeft.

Bisschop Liesen zal Stefan Lange tot diaken wijden
op zondag 2 juli a.s., om 15.00 uur in de Basiliek
St. Jan de Doper in Oosterhout. Met deze wijding
wordt Stefan tevens lid van het Pastoraal Team
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■ BEDANKJE

Studie
Etiënne is eerstejaars student aan scholengemeenschap De Rooi Pannen in Tilburg, richting
detailhandel waar hij veel plezier aan beleeft. Zijn
vooropleiding was het Hanzecollege in Oosterhout.

Al geruime tijd wil ik de redactie van het Catharinaparochieblad mijn complimenten geven.
Het blad heeft een interessante en verzorgde inhoud. Daarvoor wil ik mijn waardering uitspreken.

Jongerengroep
Sinds een tijdje is Etiënne ook lid van de RoomsKatholieke Jongerengroep “Quo Vadis” (“waarheen
gaat gij?”). Deze groep jongeren komt eenmaal per
maand bijeen in de pastorie aan de Markt. De
avond begint met een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door een gesprek of discussie met elkaar.
Een leuke, gevarieerde groep jongeren, die allemaal op een of andere manier bezig zijn met het
geloof.

Jeanne van Herpen-Pijnenburg

■ KUNST IN DE KERKEN
Niel Steenbergen in de basiliek
Je bent aan het winkelen in Oosterhout en staat op
de markt. De basiliek is opvallend aanwezig en je
besluit naar binnen te gaan. Zoals in alle oude kerken is het licht gedempt. Je loopt naar achteren.
Aan de linkerkant, mooi aangepast aan de indeling
van de muur, hangen stenen medaillons in grijs en
zwart. Eerst denk je aan een kruisweg, want in bijna alle kerken is op deze plekken een kruisweg te
zien. Je loopt erlangs en kijkt wat beter naar de
afbeeldingen. Dit is echter geen kruisweg, maar de
uitbeelding van de belangrijkste gebeurtenissen in
het leven van Jezus Christus. Je ziet 10 medaillons, zes aan de ene en vier aan de andere kant.
De scènes zijn in glanzend zwart afgebeeld en de
achtergrond is grijs. Als je met je hand over het
steen gaat, voel je het reliëf.
De afbeelding ontstaat doordat de achtergrond is
weggehakt en de figuren uitgewerkt zijn in lijnen.
Elke lijn is gehakt of gesneden uit steen. Het ondiepe reliëf doet denken aan een tekening in steen.
De medaillons hebben een randversiering van plant
- en/of diermotieven. Alle figuren zijn aangepast
aan de ronde vorm van het medaillon. Op geen
enkele manier wordt geprobeerd ons het gevoel te
geven dat het verhaal zich in een bepaalde ruimte
afspeelt. De afgebeelde figuren zelf suggereren
ook geen ruimte, zoals bij een beeld of bij diep relief. Zij zijn zo plat als een dubbeltje. De enige ruimte die van belang is, is de ronde vorm van het medaillon. De voorstellingen ogen wat betreft hun
vormgeving redelijk modern. Toch passen ze uitstekend in deze van oorsprong middeleeuwse,
maar vooral ook neogotische kerk.

Ad van der Made

■ VERTROUWENSPERSOON
De Catharinaparochie Oosterhout bevindt zich in
een ingrijpend proces van veranderingen. Er kunnen dan dingen gebeuren die u misschien niet
wenselijk vindt of die voor u een probleem zijn.
Wanneer dit het geval is, is het goed om met elkaar
naar een oplossing te zoeken. Een gesprek met
een vertrouwenspersoon kan daarbij helpen.
Een vertrouwenspersoon is een onafhankelijk iemand die een luisterend oor kan bieden en zo nodig kan bemiddelen en/of doorverwijzen. Hij of zij
maakt geen deel uit van een beleidsbepalend orgaan in de parochie. De vertrouwenspersoon heeft
vooral een communicatieve functie naar vrijwilligers, beroepskrachten en betrokken parochianen
toe waar het gaat om meningsverschillen die van
invloed zijn op de sfeer in de parochie.

Deze medaillons zijn gemaakt door Niel Steenbergen. Ze zijn in 1982 geschonken door de parochianen aan pastoor A. Hack bij zijn veertigjarig priesterjubileum. De vorm waarin de verhalen worden
afgebeeld, het medaillon, is voor Niel Steenbergen
geen vreemde keuze, want hij was beeldhouwer en
medailleur. Hij kreeg veel kerkelijke opdrachten en
liet zich sterk inspireren door de vroegchristelijke
vormgeving, zoals meerdere kunstenaars uit die
tijd. Dat zie je terug in de twee hier getoonde medaillons.

De vertrouwenspersoon voor de Catharinaparochie
is mevrouw drs. Nellie van der Made-Kortsmit. Bij
haar kunt u terecht voor een vertrouwelijk gesprek.
Zij is bereikbaar via het volgende e-mailadres:
vertrouwenspersoon@catharina-parochie.nl
of telefonisch via 0162-460195.

De Hemelvaart van Christus
Als je goed kijkt, dan valt op dat de leerlingen en de
opstijgende Jezus niet naturalistisch worden afgebeeld. Het zijn eenvoudige, langgerekte of juist te
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korte figuren. Ze zien er, zoals bij de oudchristelijke
kunst, elegant uit, maar hebben naar verhouding
grote handen en bijzondere gezichten. Het
gaat hier niet om gewone mensen, maar
mensen die deelgenoot zijn van een fundamenteel religieuze
gebeurtenis. Er is weinig te zien wat afleidt
van het verhaal. Geen
boom of plant, alleen
de gebeurtenis is van belang en zichtbaar gemaakt. Kijk je nog wat beter dan zie je verbazing,
schrik en verwondering in de nadrukkelijk aanwezige ogen, maar tegelijk ook aan de houding en gebaren van de leerlingen. Een paar strepen maken
duidelijk dat Jezus opstijgt. Ook voor ons is hij nog
maar half zichtbaar. De tekening, maar vooral ook
de vorm van de achtergrond wijzen omhoog en
werken mee aan de opstijging. De vogels in de
lucht zijn terug te vinden als randversiering.

en in stand houden van de kerkelijke archieven.
Voor de uitvoering daarvan zoeken wij vrijwilligers,
die geïnteresseerd zijn in en de mogelijkheid hebben om hieraan in een projectgroep te gaan werken. De locatie zal in ieder geval Markt 17 zijn, de
tijdsbesteding en planning is uiteraard in onderling
overleg af te spreken. Het project staat ook open
voor werklozen en arbeidsongeschikten om werkervaring op te doen. We hopen dat iemand met
ervaring in archivering de werkzaamheden wil coordineren.
Informatieverstrekking en aanmelding kan via het
secretariaat van de Catharinaparochie op telefoon
0162-432339 of e-mail info@catharina-parochie.nl
Mogen we op u rekenen?
Rien van Noort

■ STICHTING LUDENS
Marktconcerten 2017
Ook in 2017 wordt er een serie Marktconcerten
georganiseerd op het Maarschalkerweerd-orgel
van de St. Jansbasiliek te Oosterhout. De Marktconcerten zijn gratis inloopconcerten die in de zomermaanden (juli/augustus) telkens plaats vinden
op de zaterdagmiddagen (aanvang: 14.30 uur) tijdens de markt en de openstelling van de St. Jansbasiliek. Zij duren ongeveer driekwartier en kennen
een lichtvoetige programmering. De afgelopen
jaren hebben vele bezoekers genoten van deze
concerten tijdens de openstelling van de St. Jansbasiliek op de zaterdagmiddagen.

De Hemel
We zien Jezus Christus, aan de rechterhand van
de vader, afgebeeld
als een lam. Het is een
heel grappige weergave van het Lam Gods.
De engelen, de zon,
maan en sterren, alles
bevindt zich schijnbaar
willekeurig om hen
heen. De maat van de
figuren laat zien wie
hier het belangrijkst
zijn, God de vader en het Lam Gods.
Voor al deze afbeeldingen geldt: Kijken doe je met
je ogen, zien met je hart.
Liesbeth Berflo

■ PROJECT ARCHIVERING KERKARCHIEF
Vrijwilligers gevraagd
Voor mensen die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk
op projectbasis hebben we een interessante klus:
Binnen de Catharinaparochie bestaat een grote
hoeveelheid aan archiefmateriaal. Al onze kerkplekken hebben in het verleden een omvangrijke
collectie aangelegd van bestuurlijke en pastorale
documenten, die al dan niet voor een bepaalde
termijn bewaard moesten worden. Door het samenvoegen en/of sluiten van kerken is een groot
deel daarvan tijdelijk ondergebracht in de pastorie
op Markt 17. Dat betreft momenteel de archieven
van de (voormalige) Nazarethkerk, de Ark, de Mariakerk en de Corneliuskerk. Deze archieven zijn
echter nog niet uitgezocht en geordend op basis
van de bisschoppelijke richtlijnen voor het bewaren

Foto van Sjoerd Fotografie
Het schema van de marktconcerten 2017 luidt:
Zaterdag 8 juli: Orgelpreuvement m.m.v. de kerkmusici van de St. Jansbasiliek / muzikale viseurs
van de Stichting Ludens
Zaterdag 15 juli: Hans Okkerse (Dordrecht) m.m.v.
Manja Okkerse (viool)
Zaterdag 22 juli: Frans Bullens (Dongen)
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Zaterdag 29 juli: J. de Nooijer (Rotterdam)/K. Wolf
(Hamburg). Orgelwerken van Ad Wammes
(www.adwammes.nl)
Zaterdag 5 augustus: Rowan van der Westen
(Raamsdonksveer)
Zaterdag 12 augustus:Mark Christiaanse (Yerseke)
Zaterdag 19 augustus: F. Jespers/E. Tieleman
Locatie i.v.m. de Oosterhoutse kermis: Van der
Aa-orgel H. Johannes de Doper-kerk te Oosteind
Zaterdag 26 augustus: Wout Kalkman (Oosterhout)
m.m.v. Anne-Marie van Keeken-Kalkman (viool)
Zaterdag 2 september: Hennie Vaatstra (Breda).

eucharistie werden door een hele groep aangedragen. Er waren zelfs een paar echte collectanten
binnen de groep communicanten. Het verhaal over
het verloren schaap werd in het gesprekje met de
kinderen nog eens verhelderd. Jezus, die als een
herder voor ons is. Hij zoekt ons gedurende ons
hele leven. We moeten ons daar wel voor openstellen, en proberen om Hem te vinden in verhalen, in
het samen eucharistie vieren en in ons leven van
alle dag, wanneer we proberen te leven zoals Hij
het heeft voorgedaan. Zo werd het een feest dat
door iedereen gedragen werd. De Zingende Nootjes en de Flierefluiters zorgden met hun zang voor
een feestelijke sfeer.

Graag zien wij u deze zomer terug bij één of meerdere Marktconcerten.
Voor de inhoud van de programma’s wordt verwezen naar de aankondigingen in de plaatselijke kranten en naar de (vernieuwde) website van de
Stichting Ludens: www.stichtingludens.nl
Ton Stevens

■ EERSTE COMMUNIE

Communiefoto’s: Margret Tielemans
Wij bedanken de Werkgroep Eerste Communie en
de vrijwilligers van de Marcoenkerk voor hun grote
inzet en Thea’s Bloemen voor de gerbera’s.
Margret Tielemans heeft tijdens de viering prachtige foto’s gemaakt.
Jammer dat het geluid van achter het altaar erg
zachtjes was, waardoor niet alles in de kerk werd
verstaan. Hier kunnen we de volgende keer rekening mee houden.
Het was een eerste communieviering om niet te
vergeten, en natuurlijk ging het feest daarna thuis
verder.
Hiermee is het niet voorbij, we worden telkens uitgenodigd om samen eucharistie te vieren. Een bijzondere uitnodiging is er voor de communicanten op 25 juni om 10.00 uur in de Basiliek St. Jan.
Dan wordt het weer een groot feest, het is dan immers het naamfeest van St. Jan de Doper.

Op 21 mei hebben 26 kinderen van de Catharinaparochie hun Eerste Heilige Communie gedaan in
de H. Marcoenkerk in Dorst. Er was een grote belangstelling. De kinderen zagen er allemaal heel
feestelijk uit.

Ineke Leemput

■ JONGERENGROEP ‘QUO VADIS’
Het is alweer een tijdje geleden sinds de eerste
bijeenkomst van de Rooms-katholieke jongerengroep ‘Quo Vadis’ in november, we kunnen al
spreken van groei! Jongeren uit de hele omgeving
komen en we zien steeds vaker nieuwe gezichten
verschijnen.
Onze groep bestaat uit jonge mensen die bekend
zijn met ons geloof en wekelijks naar de kerk gaan,

Er was hard geoefend, ieder kind had een taakje in
de viering. De een mocht lezen, de ander een
bloemetje bij Maria zetten, en de gaven voor de
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maar er zitten ook jongeren bij die nieuwsgierig zijn
en meer willen leren. Al het mooie wat er gebeurt in
de groep kan ons alleen maar hoopvol stemmen
over de toekomst, namelijk dat ons katholieke geloof doorgegeven wordt en zelfs groeit!
Mocht u iemand tussen de 16 en 30 jaar oud weten
die interesse heeft om eens langs te komen, wijs
hen dan vooral op ons bestaan. Verder kunt u ons
helpen door uw gebed!

sen de pastorietuin en het kerkhof liet hij een bakstenen monument plaatsen met daarop een beeld
van Onze Lieve Vrouw van Fatima. Hij deed dit,
omdat Sprundel tijdens de Tweede Wereldoorlog
gespaard is gebleven. Het park is op 25 april 1948
ingezegend.
Een kleine tiental jaren daarna maakte in 1956, op
initiatief van bisschop Baeten, een beeld van Onze
Lieve Vrouw van Fatima een rondtocht door het
Bredase bisdom. De tocht eindigde op 23 juli 1957
in Moerdijk. Daar kreeg het beeld een plaats in de
nieuwe parochiekerk. Van 29 september tot 12
oktober 1960 maakte ditzelfde beeld een tweede
rondtocht door het bisdom. Het bisdom gaf hiermee
gehoor aan een oproep van de bisschop van Leiria,
waarin Fatima is gelegen.
In het bisdom waren in Breda en Roosendaal kerken toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Fatima.
Beide zijn inmiddels aan de eredienst onttrokken.

Onze Facebookpagina heet ‘RKJ Quo Vadis’.
Wij zijn bereikbaar op het e-mailadres:
rkj.quovadis@gmail.com.
Onze volgende bijeenkomsten worden gehouden in
de pastorie aan de Markt en zullen zijn op:
8 juli, 12 augustus, 9 september en 14 oktober.
De thema’s worden nog bekend gemaakt.
Heel veel dank voor uw steun en gebed!
Roy Soeters

Maria van Fatima
Maria verscheen in de periode van 13 mei tot en
met 13 oktober 1917 zes keer aan Francisco Marto
(1908-1919), zijn zus Jacinta (1910-1920) en hun
Nicht Lucia dos Santos (1907-2005). De verschijningen vonden steeds op de dertiende van de
maand plaats in het Portugese dorp Fatima. Maria
openbaarde aan de kinderen drie geheimen met
een profetisch karakter.
Eén geheim had betrekking op de aanslag op de
heilige paus Johannes Paulus II op 13 mei 1981.
Bij de verschijning op 13 juli voorspelde Maria het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.
In 1930 erkende de bisschop van Leiria het bovennatuurlijk karakter van de verschijningen. Geleidelijk aan kwamen er bedevaarten naar Fatima op
gang. In 1944 verrees de huidige basiliek.

■ MARIA VAN FATIMA
Het beeld Maria van Fatima komt naar de Basiliek
St. Jan van 22 tot en met 30 juli.
De Nederlandse bisschoppen wijdden op 13 mei
2017, gedachtenis van de Heilige Maagd Maria van
Fatima, hun bisdommen toe aan het Onbevlekt hart
van Maria. Aanleiding voor de toewijding is het jubileumjaar van de verschijningen van Maria, honderd
jaar geleden, in Fatima te Portugal. De toewijding
van de Nederlandse bisdommen vond plaats in een
vesperviering in de Onze Lieve Vrouwebasiliek van
Maastricht (15.00 uur). Als de Nederlandse bisschoppen in Maastricht de bisdommen aan de
moeder van de Heer toewijden, vertrouwen zij
daarmee de bisdommen toe aan het gebed van
Maria. Maria bewaart onze zorgen en noden in
haar hart en brengt alles bij Christus en de Vader.

Toewijdingen
Op 31 oktober 1942 wijdde paus Pius XII de wereld
toe aan het Onbevlekt Hart van Maria. Paus Franciscus vernieuwde deze toewijding op 13 oktober
2013, toen ook hij de wereld toewijdde aan het Onbevlekt Hart van Maria.
Het Bisdom Breda werd tweemaal eerder toegewijd
aan Maria. Na de oproep hiertoe in 1960 van de
bisschop van Leiria aan alle bisschoppen van heel
de wereld, wijdde mgr. Baeten het bisdom toe aan
het Onbevlekt Hart van Maria. Op 1 januari 2009
vond nogmaals een toewijding aan het Onbevlekt
Hart van Maria plaats, toen mgr. Van den Hende
de toewijding vernieuwde.

Bisdom Breda
In het Bisdom Breda bestaat een devotie voor Onze Lieve Vrouw van Fatima. De verering concentreert zich op twee plaatsen: Sprundel en Moerdijk.
In Sprundel dagtekent de verering kort na de
Tweede Wereldoorlog. Pastoor Maertens bestemde het aanwezige kerkhof tot processiepark. Om
het kerkhof heen plaatste hij vijftien kruisjes. Tus-

Heiligverklaring
Op 13 mei 2000 verklaarde de heilige paus Johannes Paulus II Francesco Marto en zijn zus Jacinta
Marto zalig.
Paus Franciscus bezocht Fatima vanwege het jubileum van de verschijningen op 12 en 13 mei 2017.
Tijdens dit bezoek heeft hij Francesco en Jacinta
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Marto heilig verklaard. Zij zijn hiermee de jongste
heilige niet-martelaren binnen de Kerk.

mes van het dameskoor van de Verrijzeniskerk.
Ook leden van andere koren uit de Catharinaparochie kunnen nog aansluiten.

Voor meer informatie: www.bisdomvanbreda.nl

CARITAS
De komende maanden komen de Caritascollectes
weer voorbij. Deze zullen ditmaal gaan naar onderstaande goede doelen. Wij vragen uw bijdrage en
danken u bij voorbaat.
UITNODIGING

Juli: Vluchtelingenwerk
Vluchtelingenwerk Nederland richt zich op de bescherming van vluchtelingen door het bevorderen
van erkenning en verlenging van hun vluchtelingenstatus en het bieden van rechten. Zij werken
voor maatschappelijke veiligheid door een welkome
samenleving te creëren waar vluchtelingen in alle
veiligheid een bestaan kunnen opbouwen.

VOOR DE
CATHARINA ZIEKENDAG 2017

Augustus: MIVA
MIVA ondersteunt mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, die net als wij in de kracht van het
individu geloven. Deze steun bestaat uit concrete
middelen op het gebied van vervoer en communicatie. Denk hierbij niet alleen aan vervoersmiddelen, maar ook aan communicatiemiddelen.

THEMA: Omzien naar elkaar
Na de viering is er volop gelegenheid elkaar persoonlijk te spreken tijdens een informeel samenzijn
met een eenvoudige broodmaaltijd.
De organiserende partijen hopen dat u van deze
uitnodiging gebruik zult maken. U bent allen van
harte welkom. Met elkaar kunnen we bidden om
kracht en een kring vormen van troost en bemoediging voor allen die zorg nodig hebben en voor allen
die zorg geven.
U hoeft zich niet op te geven voor de viering. Als u
deelneemt aan de maaltijd, is aanmelding daarvoor
wel gewenst.
Wilt u graag komen, en hebt u vervoer nodig?
Mensen uit Oosterhout en de kerkdorpen kunnen
zich aanmelden voor de kerktaxi. Schroom niet en
meld u aan. Onze vrijwilligers komen u graag halen
en brengen u weer veilig thuis.
Binnenkort wordt een flyer verspreid over de Catharina Ziekendag met alle informatie over de wijze
van aanmelden. Deze informatie kunt u ook op de
website vinden: www.catharina-parochie.nl

September: Artsen zonder Grenzen
Artsen zonder Grenzen geeft hulp daar waar hulp
het hardst nodig is: in oorlogs- en conflictsituaties,
op die plekken waar mensenlevens worden bedreigd door ondervoeding, epidemieën of een natuurramp.
Lars op de Laak

DIACONIE
■ CATHARINA ZIEKENDAG
Ieder jaar wordt in juli in de Catharinaparochie de
Catharina Ziekendag georganiseerd door de werkgroep Ziekendag, in samenwerking met vertegenwoordigers van De Zonnebloem, HOOM en Surplus Welzijn. De Caritas geeft financiële ondersteuning.
De Catharina Ziekendag is bedoeld voor alle mensen die in hun leven weleens met ziekte te maken
hebben (zieken, partners en gezinsleden; familie,
vrienden, buren en collega’s; pastoraal werkenden
en parochianen; doctoren en verpleegkundigen;
beroepszorgverleners en mantelzorgers), kortom
deze Catharina Ziekendag is voor iedereen.
Dit jaar is de Ziekendag op zaterdagmiddag 8 juli in
de H. Johannes de Doperkerk in Oosteind. Om
16.00 uur begint de kerkviering met lichtritueel en
handoplegging. Voorgangers zijn pastoor Han Akkermans en mevrouw Gerrie van Bree. De zang
wordt verzorgd door het dameskoor van Oosteind
onder leiding van Mien Ernst, aangevuld met da-

Gerrie van Bree

NIEUWS VAN BISDOM
■ BARMHARTIGHEID
“Dit beeld drukt treffend uit wat barmhartigheid is.
Ga niet om de ander heen. Zet hem in het midden.
Ga er naartoe. En wees de naaste voor iedereen
die je hulp nodig heeft. Dat kan niet mooier uitgebeeld worden dan met dit beeld van de barmhartige
Samaritaan.”
8

Paus Johannes Paulus II aanvaardde het ontslag,
maar benoemde hem tot apostolisch administrator.
In die functie bestuurde mgr. Ernst het bisdom tot
26 november 1994 toen bisschop Muskens hem
opvolgde. Mgr. Ernst was de achtste bisschop van
Breda.
Bisschop Ernst vervulde zijn ambt in een periode
van grote kerkelijke veranderingen. Binnen de Kerk
streefde bisschop Ernst naar een respectvol leiderschap. Hij was onder meer voorzitter van Pax
Christi Nederland van 1976 tot 1994. In 1983 richtte hij de Priesteropleiding Bovendonk op, bedoeld
voor mannen die op latere leeftijd priester wilden
worden.

Op zondag 23 april onthulde Mgr. Liesen van Breda een beeld van de barmhartige Samaritaan. Het
is geplaatst in de tuin van de Basiliek van de H.
Willibrordus in Hulst. Het beeld is een herinnering
van het Bisdom Breda aan het Heilig Jaar van de
Barmhartigheid (2015-2016). De basiliek in Hulst is
een van de plekken in het bisdom waar dit bijzondere jaar vorm kreeg.
Het beeld is vervaardigd door steen- en beeldhouwer Jan Tolboom uit Leusden.

De pontificale uitvaart van mgr. Ernst vond plaats
op 29 mei in de H. Antoniuskathedraal te Breda. De
begrafenis was aansluitend in het graf van de bisschoppen van Breda op de begraafplaats “Zuylen”.
Voor meer informatie: www.bisdomvanbreda.nl

■ MGR. ERNST * 1917 + 2017

■ MARIA TENTOONSTELLING

100 jaar
Op zaterdag 8 april vierde mgr. Ernst zijn 100ste
verjaardag in besloten kring. Volgens de website
Catholic Hierarchy was hij toen de vijfde oudste
bisschop ter wereld.

“De tentoonstelling over de meest afgebeelde
vrouw ter wereld”.
Maria wordt al eeuwen op veel plaatsen in de wereld als de meest bekende vrouw afgebeeld. Regelmatig komen we haar beeltenis tegen op schilderijen en iconen. Ze is van alle tijden en toch is
over haar leven, als moeder van Jezus, niet veel
bekend.
Het Catharijneconvent in Utrecht heeft daarom een
tentoonstelling ingericht. Daarbij is een kunstverzameling samengesteld uit nationale en internationale collecties. Het museum biedt de mogelijkheid
om Maria te ontmoeten in een inspirerende reis vol
nieuwe kennis en inzichten. De tentoonstelling laat
zien hoe zeer Maria een mondiaal symbool is voor
liefde, vrouw-zijn, gezin, angst, verdriet, troost en
bescherming.

Foto van Ramon Mangold
Dankwoord:
Zaterdag 8 april jl. heb ik mijn honderdste verjaardag mogen vieren in het klooster Maria Mater Dei
waar ik geruime tijd woon. Het was een onvergetelijk feest.
Graag wil ik u bedanken voor de belangstelling, de
felicitaties, de goede wensen per post of e-mail, de
bloemen, de cadeaus en de bijdragen aan het project voor Ouderenzorg in Oradea in Roemenië.

Genoemde
tentoonstelling loopt tot en met
20 augustus en is op
maandag gesloten.
Als extra is er een
speciale Maria Wandelroute door Utrecht
samengesteld.

Mgr. H. Ernst
Op de route van Utrecht Centraal Station naar Museum Catharijneconvent komt u langs verschillende
interessante en verrassende plekken die allemaal
iets met Maria te maken hebben.

Overlijden
Vrijdagavond 19 mei is mgr. Hubertus Ernst overleden op de leeftijd van 100 jaar.
Mgr. Ernst was van 1967 tot 1992 bisschop van
Breda. Bij het bereiken van de 75-jarige leeftijd
bood hij zijn ontslag aan.

Nadere informatie: www.catharijneconvent.nl en
www.bisdombreda.nl
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ALGEMENE INFORMATIE
In de kernen van de Catharinaparochie wordt liturgie 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
Kern:
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
Antoniuskern
Antoniushuis “De Vinder”
St. Vincentiusstraat 113 a
4901 GJ Oosterhout

Corneliuskern
Dorpshuis “Den Brink”
Houtse Heuvel 24 a
4911 AW Den Hout
Verrijzenis
Vondellaan 43
4904 BA Oosterhout

Viering:
Woensdag
Vrijdag
Zondag

9.00 uur
9.00 uur
10.00 uur

Zondag

11.00 uur

Zaterdag

19.00 uur

Zaterdag

17.00 uur

Donderdag
9.00 uur
2e en 4e zaterdag
van de maand 19.00 uur
Woensdag
Zondag

9.30 uur
9.30 uur

Maria

Contactgegevens:
Telefoon:
0162-453574
E-mail:
secretariaat@basilieksintjan.nl
Website:
www.basiliekoosterhout.nl
Bankrekening: NL90RABO0139951199
Telefoon:
0162-432339
E-mail:
marcoenkerkdorst@gmail.com
Bankrekening: NL86RABO0112291430
Telefoon:
0162-453354
E-mail:
sintjanoosteind@live.nl
Bankrekening: NL32RABO0139501290
Telefoon:
0162-470954
Ma-woe-vrij:
9.00-12.00 uur
Di-do:
9.00-12.00 en 13.30-16.00 uur
E-mail:
st-antonius@zonnet.nl
Website:
www.st-antoniusoosterhout.nl
Bankrekening: NL29RABO0139901566
Telefoon:
0162-432339
Bankrekening:

NL21RABO0155678566

Telefoon:
Ma t/m vrijdag
E-mail:
Website:
Bankrekening:
Bankrekening:

0162-453502
9.00-12.00 uur
info@verrijzeniskerkoosterhout.nl
www.verrijzeniskerkoosterhout.nl
NL71RABO0139903720
NL48RABO0139901515

■ SPECIALE VIERINGEN
Kindernevendienst
In principe de laatste zondag van de maand.
25 juni en 3 september (niet in juli en augustus)
10.00 uur eucharistie Basiliek St. Jan
Geboorte St. Jan de Doper
24 juni 19.00 uur eucharistie H. Joh. de Doper
25 juni 10.00 uur eucharistie Basiliek St. Jan
Terugkomviering Eerste H. Communie
25 juni 10.00 uur eucharistie Basiliek St. Jan

Maria ten Hemelopneming
15 aug 19.00 uur eucharistie ’t Helleke

Naamdag HH. Petrus en Paulus
29 juni 9.30 uur eucharistie OLV Abdij
Diakenwijding Stefan Lange
2 juli 15.00 uur eucharistie Basiliek St. Jan
met Mgr. J. Liesen
Ziekendagviering
8 juli 16.00 uur eucharistie H. Joh. de Doper

10

■ INLOOPHUIZEN

21 mei ontvingen hun eerste Communie
Sophie Ackermans
Mandy Adriaansen
Anna Bakx
Cathelijne Bakx
Floortje Beijer
Freeke Coenen
Floris van Dijk
Dayna van Duuren
Lynn Frijters
Robin van Gils
Jochem Halma
Anneli Hendrickx
Lea Hinfelaar
Lieke Hoosemans
Finn Joosen
Jeanou Kuil
Xenza van der Lingen
Alizée van ’t Loo
Niels Melis
Janne Nouws
Jacob Oomen
Steyn van Pelt
Britt de Ronde
Celine de Rooij
Dominique Snel
Esmee de Wit

U bent altijd welkom in een “Inloophuis”.
Inloophuis “De Herberg”
Vondellaan 43 in de Verrijzeniskerk.
Geopend op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en
donderdag van 14.00 tot 16.00 uur.
Inloophuis “De Vinder”
Sint Vincentiusstraat 113a in Antoniushuis.
Geopend op maandag, woensdag en vrijdag van
10.00 tot 12.00 uur.
Tevens elke derde zondag van de maand van
14.00 tot 16.30 uur.

Van ons gingen heen
26-02 Tonny Koreman-Moerenhout
81 jaar (Basiliek)
01-03 Riet de Wit-Brokx
79 jaar (Joh. de Doper)
15-03 Mari de Wit
65 jaar (Basiliek)
20-03 Wolterdina van Alphen-Timpman
92 jaar (Basiliek)
21-03 Broer Damen
85 jaar (Basiliek)
25-03 Leentje Stultjens-Kanters
77 jaar (Verrijzenis)
09-04 Niek Suijkerbuijk
81 jaar (Basiliek)
12-04 Nellie Horsten-Boudewijns
86 jaar (Joh. de Doper)
13-04 Nelly Halters
91 jaar (Verrijzenis)
18-04 Ad Kromeich
91 jaar (Basiliek)
19-04 Nellie Hendrikx-Horsten
86 jaar (Verrijzenis)
23-04 Bep van der Velde-Dits
90 jaar (Basiliek)
23-04 Anton van den Elshout
86 jaar (Basiliek)
26-04 Annie Kuijpers-Verhoeven
79 jaar (Basiliek)
27-04 Jos Aarden
80 jaar (Verrijzenis)
28-04 Adrianus van den Boogaard
95 jaar (begraven in Den Hout)
04-05 Corrie Menting-Rommer
90 jaar (Basiliek)
10-05 Arsho Hovsepian
69 jaar (Basiliek)

Inloophuis “De Pastorie”
Provincialeweg 84 Oosteind naast H. Johannes de
Doperkerk.
Geopend dinsdag / vrijdag van 10.00 tot 15.30 uur.
Op vrijdag kunt u van 13.30 uur tot 14.30 uur met
vragen terecht over uw IPad en/of Laptop.
Inloophuis “Basiliek”
Markt 17 in pastorie van Basiliek St. Jan.
Geopend elke derde donderdag van de maand van
14.00 tot 16.00 uur.

■ KRONIEK VOOR WIE DE KLOK LUIDDE
Het H. Doopsel ontvingen
12-03
Thijs Biemans (Basiliek)
12-03
Naomi Tillemans (Basiliek)
02-04
Servaes Brandt (Basiliek)
07-05
Olivier Janus (Catharinadal)
07-05
Lieve Janus (Catharinadal)
14-05
Bram Defossé (Basiliek)
14-05
Féline Simons (Basiliek)
14-05
Fenna Engelen (Basiliek)
14-05
Anna Geers (Basiliek)
14-05
Jasmijn van der Steen (Basiliek)
14-05
Ko Gribling (Basiliek)
21-05
Noah Homan (Basiliek)
8 april heeft Etienne Mansour zijn eerste Communie en het H. Vormsel ontvangen in de Basiliek
In het Huwelijk traden
12-05
Joost Poppelaars en
Tamara Ligtvoet
Huwelijksjubileum
19-05
60-jarig huwelijksfeest van familie
Leupen-Zimmerle (Basiliek)

Mogen zij in Gods liefde verder leven
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■ KINDERNEVENDIENST IN DE BASILIEK

Wanneer zijn de kindernevendiensten?
Voor de zomervakantie is er op 25 juni nog een
kindernevendienst met het feest van Sint Jan de
Doper. De kinderen van de eerste communie zullen
dan ook aanwezig zijn. Op 3 september starten we
het nieuwe seizoen weer met een kindernevendienst.
Na de zomer zullen alle verdere data ook te vinden
zijn in het weekblad, op facebook en de website
van de basiliek.

Met jonge kinderen in de kerk zitten voelt niet altijd
gemakkelijk. Maar we vinden het als parochie wel
belangrijk dat ook gezinnen en opa’ s en oma’s met
kleinkinderen zich welkom voelen in onze parochie.
Om kinderen op hun manier bezig te laten zijn met
de Bijbelverhalen en het geloof, maar ze toch ook
nog een stukje van de viering in de kerk mee te
laten maken, organiseren we maandelijks en met
belangrijke kerkelijke feesten kindernevendienst in
de basiliek voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Yvette Ligtvoet

■ VORMEN
Vormsel 1 december
Het vormsel in de Catharinaparochie vindt dit jaar
plaats in de Johannes de Doperkerk in Oosteind op
vrijdag 1 december 2017 om 18.30 uur.
Op het einde van de basisschool staan kinderen op
een belangrijk moment in hun leven. De keuze voor
een andere school en langzamerhand worden ze
steeds zelfstandiger. Maar er is ook nog heel veel
onzeker. Wat wil je? Hoe krijg je dat voor elkaar?
En waar geloof je in? Kinderen die in september in
groep 8 zitten kunnen meedoen met het nieuwe
vormselproject van de parochie, een interactief
programma: praten en luisteren, discussiëren en
stil worden en de handen uit de mouwen steken.
Alle kinderen uit groep 7 kunnen zich nu al opgeven! Doe dit meteen want dan ligt er na de zomervakantie een mooie werkmap klaar.

Wat houdt de kindernevendienst in?
De voorganger roept aan het begin van de viering
de kinderen naar voren en zij gaan samen met de
begeleidsters naar het koetshuis. Daar luisteren ze
naar het verhaal van de zondag uit de kinderbijbel,
praten met elkaar over het verhaal en het geloof en
er wordt geknutseld of via een spel wordt het verhaal nog een keer nagespeeld. De kinderen zijn bij
het Onze Vader weer terug in de kerk. Samen met
de voorganger bidden ze op het priesterkoor met
de mensen in de kerk het Onze Vader en lopen
dan terug naar hun plaats terwijl ze onderweg
mensen in de kerk nog de vrede kunnen wensen.
De kinderen kunnen dan met hun ouders ter communie gaan of naar voren komen om de zegen te
vragen als ze nog geen eerste communie gedaan
hebben.

Iedereen kan gevormd worden
Ook kinderen die nog niet gedoopt zijn of de eerste
communie hebben gedaan kunnen meedoen. Dit
gebeurt dan op een geschikt moment tijdens de
voorbereidingen.
Voorbereiding voor kinderen en ouders
Het vormsel is een belangrijke stap in de geloofsontwikkeling. Aan deze stap gaat dan ook enige
voorbereiding vooraf.
Er is een uitnodigend nieuw project: Vormselkracht.
De kinderen die nu in groep 7 zitten kunnen zich tot
de zomervakantie (vóór 8 juli) opgeven. De voorbereidingen beginnen in het nieuwe schooljaar op 20
september met een informatieavond. Daarna komen de kinderen en (één van) hun ouders een aantal keren bij elkaar in de viering in de basiliek,
waarna zij samenkomen tot 12.15 uur in de pastorie en koetshuis.
De Werkgroep Vormen heeft er zin in!

Sparen voor cadeautjes
Elke keer dat kinderen naar de kindernevendienst
komen, krijgen ze een sticker op een spaarkaart
die in het koetshuis bewaard wordt. Wanneer het
stickervel vol is mogen ze een cadeautje uitkiezen:
een poster met het Onze Vader, een kinderbijbeltje,
een stickerboek met een Bijbelverhaal, een kaars
enz. Erg leuk natuurlijk voor de kinderen!
Begeleiding
Een groepje vrijwilligers begeleid de kinderen tijdens de kindernevendienst. Er mogen zich natuurlijk altijd nog mensen hiervoor aanmelden! Spreek
de begeleidster gerust aan wanneer er kindernevendienst is voor meer informatie. Mailen naar
secretariaat@basilieksintjan.nl kan natuurlijk ook
altijd.

Vormelingen dag Lopend Vuurtje
Zaterdag 7 oktober zal in Bergen op Zoom de
vormseldag 'Lopend vuurtje' worden gehouden.
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 is te zien hoeveel kinderen zich laten
vormen!
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andere Helper, de Geest van waarheid, de Heilige
Geest. Dat de Geest ons mag bezielen, inspireren
en leiden op onze levensweg, opdat wij elkaar tot
zegen kunnen zijn.
In Dei nomine feliciter!
Kapelaan Jochem van Velthoven

■ KLOOSTERNACHT LIGHT
Zaterdag 24 juni
De Gemeenschap Chemin Neuf van de Sint Paulusabdij en de Onze Lieve Vrouwe Abdij van de
Benedictinessen organiseren samen een ‘kloosternacht’. Het wordt een avond vol ontmoetingen, muziek en gebed voor jongeren tussen de 16 en 35
jaar.
De kloosternacht begint om 19.00 uur bij de Onze
Lieve Vrouwe Abdij aan de Zandheuvel (ontvangst
en aanmelding vanaf 18.30 uur) en eindigt om
00.30 uur in de Sint Paulusabdij. Je kunt je aanmelden als deelnemer of als vrijwilliger bij
zr. Simone: info@olvabdijoosterhout.nl. De bijdragen in de kosten is 5 euro p.p.
Je kunt er ook en heel jongerenweekend van maken in de O.L.Vrouwe Abdij, van vrijdagmiddag 23
juni 17.00 uur tot zondagmiddag 25 juni 13.30 uur.
Dat kost 45 euro all-in. Zr. Hildegard zal dat weekend begeleiden. Info is te vinden op
www.olvabdijoosterhout.nl. Aanmelden kan per
e-mail gastenhuis@olvabdijoosterhout.nl of
telefonisch 0162-455079.

Opgeven
De kinderen kunnen zich opgeven voor het vormsel
door een briefje te sturen naar het secretariaat
Markt 17 te bellen: 0162 42339 of te mailen naar
info@catharina-parochie.nl
Op de website www.catharina-parochie.nl staat
meer informatie en het aanmeldingsformulier.
Werkgroep Vormen

OVERIG NIEUWS
■ UIT DE KAPELANIE TE CHAAM
De tijd vliegt en wij vliegen mee!
Op 10 mei mocht ik vieren dat ik twee jaar geleden
tot diaken ben gewijd. Met veel vreugde werk in de
regio Alphen-Gilze en verwonder mij over de gunstige tijd!
Gunstige tijd?, denkt u misschien. Ja, het is een
gunstige tijd! Er is zoveel geloof te ontwaren onder
de mensen, alleen ontbreken vaak de woorden om
dit tot uiting te brengen.

24 juni is de geboortedag van Johannes de Doper.
Deze uitdagende profeet, tijdgenoot en verwant
van Jezus zal dit weekend centraal staan. Hij werd
wel genoemd ‘de stem in de woestijn’. Wat hij zei
raakte het hart van veel mensen in zijn tijd. Heeft
hij ook een boodschap nu, anno 2017?

Wij allen hebben een belangrijke opdracht om te
spreken over ons geloof. Niet om andere mensen
te overtuigen, maar om te getuigen. Door te vertellen wat we geloven en welke steun het geloof ons
biedt in het leven.

Pastoor Han Akkermans

Bisschop De Korte zei het heel mooi bij zijn installatie in Den Bosch: ‘Ik kan als bisschop wel op mijn
kop gaan staan, maar ik kan het niet alleen.’ Wij
worden allen opgeroepen om werk te maken van
ons doopsel, om in ons leven te laten zien dat we
leerlingen van Jezus zijn.

■ OPEN TUINDAG KLOOSTER
Het landgoed van Onze Lieve Vrouwe Abdij aan de
Zandheuvel werd op zondag 21 mei opengesteld
voor het publiek. Een unieke kans om eens binnen
de muren van het klooster te vertoeven. Publicaties
in dag- en weekbladen brachten veel mensen op
de been en terecht. Veel auto’s en honderden fietsen gaven al meteen een goede indruk van de belangstelling.

Dat is misschien makkelijker gezegd dan gedaan,
maar we hoeven het ook niet alleen te doen, Christus is bij ons en we vinden de steun bij elkaar.
Daarom is het belangrijk om zondags samen te
komen, om Jezus te ontmoeten in Woord en Sacrament. Door te luisteren naar de verhalen uit de
Bijbel, leren we hoe Jezus ons leert om leerling te
zijn. Door de eucharistie te vieren, mogen we Jezus in ons weten en zo ook blijven in Hem. Hier
worden wij gevoed om op tocht te gaan - ‘de Mis is
uit, de missie begint!’

Op een mooie wandelroute over prachtige lanen en
langs de boomgaard en fruitstruiken was het goed
toeven. Best opmerkelijk omdat het klooster pal
langs drukke doorgaande wegen ligt. Dat ervaar je
in de grote tuin anders, omdat een weldaad van
rust over je heen komt. In kraampjes waren artikelen te koop en werd uitleg of toelichting gegeven
door vertegenwoordigers van een fruithandelaar,
imker, schapenhouder en abdijwinkel. Verrassend

Het is een gunstige tijd! Er is zoveel meer mogelijk,
laten we daarom met Jezus blijven bidden om de
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element was dat medewerkers van de boomverzorging klimdemonstraties gaven. Met het grootste
gemak (heel goed gezekerd en met veel ervaring)
klom een man in een hoge boom, net ze makkelijk
of hij in huis de trap op liep.

Daarnaast moet u rekening houden met de kosten
van maaltijden en logies.
Dat wordt niet centraal geregeld, maar wij helpen u
in Kevelaer zo nodig wél met het vinden van een
hotel.
Ieder jaar wordt er in
Kevelaer
gecollecteerd. De opbrengst
dient twee doelen: we
bestrijden daarmee de
onkosten van bedevaart en Broederschap en het grootste
gedeelte van de opbrengst bestemmen
wij voor een goed
doel.
Dit jaar is dat ¨The
Holy Care Centre”, in
Zuid-Afrika, een centrum waar zusters,
onder leiding van Zuster Sally Duigan, zieke en
kwetsbare kinderen, vaak met HIV/Aids, een thuis
bieden. Daarbij hoort ook de medische verzorging
en het volgen van onderwijs. In Kevelaer tijdens de
bedevaart krijgt u meer informatie hierover.

Een aantal vrijwilligers en leden van Stichting
Vrienden van Landgoed OLV Abdij ontbraken natuurlijk niet. Los van beroepskrachten voor onderhoud van de tuinen moet er natuurlijk meer gedaan
worden. De ruim twintig zusters kunnen dat niet
alleen, ook bij hen gaat de leeftijd soms gepaard
met beperkingen. Goed dat daarbij wordt stil gestaan en dat er mensen zijn die dat oppakken en er
plezier aan beleven.

U kunt hier zich opgeven voor deelname aan de
bedevaart bij het secretariaat van de Broederschap
– Eggestraat 20 – Breda of bij
Mevr. J. Krijnen - Baarschotsestraat 4 – Dorst
Telefoon: 0161-411650
Mevr. J. Krijnen

Als sluitstuk werd de mogelijkheid geboden om de
vespers om 17.00 uur bij te wonen. Met bidden en
een aantal gezangen kwam op bijzondere wijze
een einde aan een speciale middag. De zusters en
vele betrokkenen hebben een prachtige inkijk geboden binnen de kloostermuren. We mogen eigenlijk wel zeggen dat Oosterhout gezegend met 3
kloosters binnen het grondgebied van de gemeente
en dat anno 2017!

■ ZATERDAG-AVONDVIERING BASILIEK
Bij de sluiting van de Mariakerk in juni 2016 werd
besloten om op zaterdagavond een weekendviering in de basiliek te gaan houden.
Onlangs is er met een groep vaste bezoekers van
die viering geëvalueerd. Het blijkt dat de ruimte van
de basiliek zich niet goed leent voor een viering in
kleine kring. Ook het tijdstip van 19.00 uur op zaterdagavond is niet zo geschikt voor de ontmoeting
na afloop. Daarnaast is er het gegeven dat de
Thomas Cantorij eind juni voor het laatst zingt.

Ad van der Made

■ BEDEVAART NAAR KEVELAER
Al sinds 1719, 298 jaar geleden dus, trekt jaarlijks
de processie van Breda en omgeving, waarbij ook
Dorst hoort, naar Kevelaer. Sinds de jaren '50 gaan
er ook pelgrims uit Oost-Zeeuws-Vlaanderen mee.
In Kevelaer wordt Maria vereerd als de “Troosteres
der Bedrukten”. De Broederschap van O. L. Vrouw
van Kevelaer Breda e.o. en Oost-ZeeuwsVlaanderen organiseert deze bedevaart op dinsdag 1 en woensdag 2 augustus.
Twee dagen van bezinning, gebed, liturgie, processies en ook gezelligheid.
De kosten voor reis en organisatie bedragen:
€ 25.00 vanuit Breda e.o. en kinderen onder de 15
jaar krijgen € 10.00 korting.

De conclusie van de evaluatie is dat 24 juni a.s. de
laatste zaterdagavondviering zal zijn. Het dameskoor van de Mariakerk zal na de zomer gaan zingen tijdens de zondagochtendvieringen in de Verrijzeniskerk en blijven repeteren in de pastorie aan
de Markt.
De klusgroep van de Mariakerk heeft sinds maart jl.
een doorstart gemaakt in de basiliek en in de pastorie.
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Met hun inzet en enthousiasme leveren ze daar
een waardevolle bijdrage aan onderhoud en functioneren van beide plekken.

INFORMATIE PAROCHIEKERNEN
■ VERRIJZENIS
Op 26 april reikte Burgemeester Huisman een koninklijke onderscheiding uit aan Gerrie van Bree.
Gerrie is al jaren zeer actief in de Oosterhoutse
kerk en samenleving.

Bij dezen onze dank daarvoor!
Pastoor Han Akkermans

■ THOMAS CANTORIJ GAAT STOPPEN
Vanaf 1976 startte zij als vrijwilliger in de Verrijzenis waar zij zich voor tal van werkzaamheden inzet.
Veel mensen delen hun kwetsbaarheid en leggen
hun fysieke, mentale en financiële problemen in
alle openheid aan haar voor. Gerrie heeft altijd een
luisterend oor! Ook na het samengaan van de verschillende parochies is haar inzet binnen de Catharinaparochie ongekend. Te denken valt aan de
jaarlijkse Ziekendag, het organiseren van de Vasten- en adventsactie en het verzorgen van gezinsvieringen met Pasen en Kerstmis.

Via dit bericht willen wij de parochianen van de
Catharinaparochie informeren over het beëindigen
van het koor de “Thomas Cantorij”.
Makkelijk was het niet om tot dit besluit te komen
maar in de vergadering waarin het bestuur van het
koor de leden informeerde was er unanieme instemming tot opheffing.
De Cantorij is in 1975 begonnen als koor van de
nieuw opgerichte kerk “De Ark” in de wijk Dommelbergen. Het droeg toen ook de naam “Cantorij
Dommelbergen”.
Toen de kerk door de Katholieken werd verlaten
ging het koor verder als “Thomas Cantorij” in de
Mariakerk.
Dat heeft zo’n 10 jaar geduurd en ook die kerk
werd uiteindelijk afgestoten.
Intussen was wel duidelijk dat het aantrekken van
nieuwe koorleden een utopie was, iets waar alle
koren in Nederland mee te maken hebben.
Na de Mariakerk was het koor ééns in de maand te
vinden in de Basiliek van St Jan op de Markt.
De gemiddelde leeftijd echter heeft ons op zeker
moment de das omgedaan.
De drie overgebleven tenoren, bijvoorbeeld, zijn de
tachtig ruim gepasseerd en zicht op versterking c.q.
vervanging is, zoals gezegd, niet opportuun.
Daarnaast speelt ook de gezondheid een aantal
koorleden parten en heeft de pensionado tegenwoordig tijd en geld voldoende om voor korte of
langere tijd op vakantie te gaan.

Foto Jeebee; Jos Bleijlevens
Haar HR achtergrond en ervaring rond werk, uitkering en solliciteren helpt zij mensen met een WWof WAO/WIA-uitkering en geeft advies over wet- en
regelgeving in arbeidssituaties. Ook gezinnen in
armoede krijgen van haar de nodige aandacht! Al
meer dan tien jaar zet zij zich in voor het Brabants
Museum Oud-Oosterhout, waar zij met name diverse tentoonstellingen georganiseerd heeft. En
sinds 2002 is zij actief in het Gemengd Zangkoor
Oosterheide, waarvan zij sinds 2015 voorzitter is.
Haar thuisbasis is de Verrijzenis en wij prijzen ons
gelukkig dat wij Gerrie in ons midden hebben.

Wellicht is ook de laatste verhuizing naar de basiliek er één te veel geweest.
Velen van ons vinden het besluit dan wel verstandig, ons gevoel zegt ook dat het spijtig is dat het
allemaal zo loopt.
Het koor heeft altijd een goede sfeer gehad en de
leden gaan vriendschappelijk met elkaar om.
Ongetwijfeld zien we elkaar dan ook nog regelmatig in de kerk of daarbuiten.

Dominica Sanders
Bedankt voor alle lieve woorden, felicitaties,
bloemen en attenties
Totaal overdonderd en compleet verrast heb ik mijn
koninklijke onderscheiding in ontvangst genomen.
Ik zie het als de kroon op mijn vrijwilligerswerk.
Ik ben blij met en dankbaar voor dit lintje maar nog
blijer en dankbaarder ben ik voor het gestelde vertrouwen in mij en de blijken van waardering voor
mijn inzet voor mensen in kerk en samenleving.

Henk Brandenburg namens het bestuur
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Dat vertrouwen en die waardering waren en zijn de
lintjes, die ik al veertig jaar dagelijks ontvang van
de mensen, waarvoor ik mijn -van God ontvangentalenten mag inzetten. Ik ben iedereen heel dankbaar daarvoor.
Met het vrijwilligerswerk in kerk en samenleving
heb ik handen en voeten kunnen geven aan mijn
geloof. Het heeft mijn leven verrijkt.
Nog meer dankbaarheid heb ik voor Jan, mijn wederhelft, mijn beste helft, die mij de ruimte heeft
gegeven om dit vele mooie werk te doen. Jan heeft
me niet alleen alle ruimte gegeven, maar bij tijd en
wijlen ook kaders gesteld ter bescherming van mezelf, zodat ik in balans bleef en het vol kon houden.
Want meestal is vrijwilligerswerk opbouwend, positief en dankbaar, maar soms ook tijdrovend, energievretend, frustrerend en soms zelfs kwetsend.
Dankzij de kritische kanttekeningen van Jan bleef
ik me bewust van het feit dat de energie die je erin
stopt ook terug moet keren bij jezelf om steeds
weer door te gaan. Graag ga ik, zolang het kan,
door met alle goede werken, die mezelf ook zoveel
goeds opleveren.

met de belangstellenden enkele gospels o.l.v. de
inspirerende koorleider Wibo Hijink.
In de pauze was er tijd voor een persoonlijke kennismaking met een kopje koffie en wat lekkers. Na
de workshop werd een eenvoudige broodmaaltijd
aangeboden en daarna was het alweer tijd voor de
viering van woord en gebed, met als thema: ‘Wie
zingt, bidt dubbel’. Gerrie van Bree ging voor en
had de lezingen en de overweging afgestemd op
de rol van muziek in de liturgie door de eeuwen
heen.
Wellicht door het mooie weer en vanwege de vele
activiteiten in Oosterhout, was het niet druk, maar
degenen die er wel waren, hebben genoten van
een sfeervolle viering met liederen die prachtig
klonken en die vol enthousiasme ten gehore werden gebracht. De Faith Gospel Singers werden
beloond met spontaan meeklappen en applaus van
de toehoorders.
We hopen voor het koor dat de deelnemers aan de
workshop zo enthousiast geworden zijn, dat ze zich
aan zullen gaan aansluiten bij dit koor. En het is
beslist aan te bevelen om jaarlijks een workshop
gospelmuziek met aansluitend een viering te organiseren.

Gerrie van Bree
De kleine goedheid
Elke week worden de bloemen in de kerk en in de
nevenruimten verzorgd door een lid van de bloemengroep, die al jaren onder leiding staat van
Dymphy van Dongen.

Dominica Sanders

■ ANTONIUS
De vieringen in Parochiehuis De Vinder op zaterdag om 17.00 uur worden gemiddeld door zo'n 50
parochianen bezocht. De warmte en sfeer in deze
intieme ruimte wordt erg gewaardeerd.
Maar vooral de oudere bezoekers missen de communie in de woord- en gebedsdiensten. Ook in de
gezinsvieringen, waarbij De Flierefluiters zingen,
missen de kinderen, die veelal hun communie hebben gedaan, het uitdelen van het Heilig Brood. In
juni vindt een evaluatie
met het pastorale team plaats en zullen deze zaken
zeker nader besproken worden.
De Antoniusraad wacht ook nog op het groene licht
voor de aanpassing van onze gebedsruimte en het
onderhoud aan De Vinder.
Traditiegetrouw vierden we samen het feest van
onze patroon St. Antonius.
In de viering van 17.00 uur op 10 juni ging
Pastoor Akkermans voor en werden ook weer de
traditionele uitdeelbroodjes van Antonius uitgereikt.

De leden besteden vooral veel aandacht aan het
wekelijks maken van een prachtig bloemstukje voor
de altaartafel. Gedurende de viering staat het stukje op het altaar en na afloop van de viering wordt
het door de lector overhandigd aan of bezorgd bij
iemand van de Verrijzenis geloofsgemeenschap als
blijk van verbondenheid en als blijk van medeleven
van de hele geloofsgemeenschap in blijde en droeve dagen. Zo hopen wij in een klein gebaar met
grote waarde iets van Gods liefde door te geven.

Jan Poppelaars
voorzitter Antoniusraad

Workshop Gospelmuziek met kerkviering
Het Oosterhoutse koor Faith Gospel Singers organiseerde op 21 mei in de Verrijzeniskerk een workshop Gospelmuziek om mensen kennis te laten
maken met deze muziek. De leden repeteerden

■ MARCOEN
Als ik dit schrijf loopt de maand mei ten einde. Meimaand, Maria-maand. In Dorst wordt op dinsdagavond het rozenkransgebed gebeden.
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Elke week wisselen de liedjes en de “geheimen”.
Graag zien we de rozenkransbidders weer in oktober bij het bidden. Iedereen is welkom aan te sluiten.
In ons gezin wordt Maria op vele manieren geëerd.
Bij Maria worden vele kaarsjes gebrand. We proberen aanwezig te zijn bij het rozenkransbidden op de
dinsdagavond.
We
hebben
een
Mariabeeldenverzameling en we gaan op Bedevaart
naar Maria in het Belgische Scherpenheuvel met
Pinksteren. Het is een voetbedevaart vanuit BaarleNassau, die start om 7.00 uur op Pinksterzaterdag
en de lopers hebben op Pinkstermaandag, als ze
met muziek worden ingehaald en het slotgebed in
de kerk bidden, 120 kilometer gelopen. Onderweg
wordt er nog steeds regelmatig gebeden. Met de
geest van Pinksteren keren we terug in Dorst.

Wereld te incasseren, zijn er veel minder. Daarom
is vorig jaar besloten om de Vastenaktiezakjes bij
het Parochieblad te voegen en te laten brengen
naar de bus achter in de kerk of de brievenbus van
de pastorie. In een begeleidende brief is dat uitgelegd. Er werd wel gevreesd voor een lagere opbrengst in Dorst, omdat zo alleen kerkmensen bereikt zouden worden.
Die vrees is werkelijkheid geworden. De totaalopbrengst is € 560,80. Het is beduidend minder dan
vorige jaren.
Tijdens een viering waarin de kinderen voor de
Eerste Communie werden gepresenteerd is er ook
in de kerk nog gecollecteerd voor de Vastenaktie.
Ook op de Marcoenschool is kennelijk maar beperkt meegedaan, gezien de opbrengst daar. Het
overleg met de basisschool is ook te summier geweest. Dit bedrag is ook meegeteld in de totaalopbrengst van Dorst.

Zelf loop ik niet, maar verzorg het geheel vanaf de
zijlijn. Natuurlijk ga ik op Pinksterzondag op bezoek
in Scherpenheuvel. Een familietraditie die we in ere
houden.

De werkgroep beraadt zich op de strategie voor
komend jaar. Dit betreft: de verstrekking van de
informatie over het project, het contact met de Marcoenschool, de verspreiding van de zakjes, het
verzamelen van de zakjes en het aantal inleverpunten. U hoort nog van ons.

In Dorst is met Pinksteren in de kerk gevierd. Fijn
dat dit mogelijk is.
Elders in dit blad kunt u lezen over de Parochiekerncommissieleden. Dion van den Wijngaard, Jan
Frijters, Harry Claasen en ik zijn benoemd door het
parochiebestuur als PKC-leden voor een periode
van 4 jaar. Samen met u proberen we de kerk in
het dorp levend te houden. Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht.

Henk Berflo
Voorzitter werkgroep Vastenaktie

■ JOHANNES DE DOPER
Rozenhoedje
Traditioneel wordt in de meimaand extra gebeden
tot Maria. In Oosteind was er gedurende de meimaand iedere woensdagavond om 19.00 uur de
gelegenheid om gezamenlijk in de Mariakapel het
Rozenhoedje te bidden.

De zomerperiode ligt voor ons, ik wens iedereen
een fijne vakantieperiode en behouden reis terug
naar ons mooie dorp Dorst. De kerktoren heet u al
van verre welkom.
Namens de Marcoenkern,
Corry van den Bosch
Vastenaktie
De Vastenaktie in Dorst is deze keer wat anders
georganiseerd dan eerdere jaren. Voorheen werden de zakjes van Vastenaktie vrijwel huis aan huis
verspreid door meer dan 30 vrijwilligers. Die haalden dan deze zakjes in de week voor Palmzondag
weer op. Tot en met Palmzondag kon men ook nog
een zakje deponeren in een bus achter in de kerk,
of in de brievenbus van de pastorie. Op dinsdag in
de goede week brachten deze vrijwilligers als collectanten hun ‘oogst’ naar de pastorie. Daar werd
het geld geteld en naar de Rabobank gebracht om
gestort te worden op de rekening van de Caritas
van de Catharinaparochie, die het totaalbedrag van
de parochie dan weer overboekte naar Vastenaktie
in Den Haag.
Dit jaar is het anders gedaan. Het aantal vrijwilligers dat bereid is om de Vastenaktiezakjes rond
te brengen is iets gedaald. Maar vrijwilligers die
ook nog bereid zijn om de zakjes op te halen en
dan onheuse reacties over de kerk of de Derde

Inloop “De Pastorie”
Wij danken Imperial Tobacco voor de prachtige
dag, die 22 vaste gasten mochten beleven in het
Safaripark te Hilvarenbeek. We hebben ontzettend
genoten van de busreis, de roofvogelshow en de
korte wandeling vanaf het olifantenverblijf.
Binnenkort hopen wij te mogen genieten van de
muziek en zang van een aantal mensen van het
Zeemanskoor.
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Hebt u een leuk idee als activiteit, wilt u graag een
keer koken, gasten begeleiden, vervoer verzorgen
voor gasten, of gewoon een kopje koffie of thee
komen drinken, U bent op dinsdag en vrijdag tussen 10.00 en 15.30 uur van harte welkom!
Graag tot ziens bij “De Pastorie”, Provincialeweg
84, 4909 AL Oosteind.

Kerk wordt gebruikt
Om te voorkomen dat door het niet-gebruiken van
de kerk de kwaliteit van het gebouw ernstig terugloopt, is in overleg met het Parochiebestuur besloten bepaalde activiteiten – in niet-kerkelijk verband
– te organiseren. De eerste van meer activiteiten in
dit kader was de openstelling van de kerk tijdens
de Houtse Jaarmarkt op Hemelvaartsdag 25 mei.
De kerk was op een drietal momenten open voor
een rondleiding met een gids en aansluitend een
orgelconcert. De Houtse werkgroep Heemkunde
van de Erfgoedstichting had de fototentoonstelling
over de voormalige parochiekerk, die voor het eerst
getoond werd op 18 december 2016 bij de laatste
eucharistieviering in de kerk, nog eens uitgestald.
Voor wie de drukte van de jaarmarkt op de Houtse
Heuvel wilde ontvluchten, bood de kerk ook een
mooie rustplek met tijd en gelegenheid voor een
gebed of het opsteken van een kaarsje. Veel bezoekers, waaronder verschillende oud-Houtenaren,
maakten er dankbaar gebruik van.

Rondleidingen vakantieperiode
Wilt u samen met familie of vrienden er even lekker
op uit en vindt u het leuk om een kerk te bezichtigen of er een kaarsje aan te steken bij de beeltenis
van Maria. Kom dan ook eens langs bij de Johannes de Doperkerk in Oosteind. U bent er van harte
welkom. De kerk is dagelijks geopend voor een
gebed of het opsteken van een kaarsje en deze
zomer zullen er weer gratis rondleidingen worden
verzorgd en wel op: 21 juni, 19 juli en 6 augustus.
U wordt dan om 10.00 uur verwacht in de Mariakapel van de kerk, rond 11.30 uur wordt de rondleiding afgesloten met een kopje koffie of thee.

Cees Joosen en Marja van Gils

Naamdag H. Johannes de Doper
Op zaterdag 24 juni om 19.00 uur wordt de naamdag van H. Johannes de Doper gevierd in onze
kerk. Na afloop van de dienst is er een gezellig
samenzijn in de tuin van de pastorie. U bent van
harte uitgenodigd.

■ BASILIEK ST. JAN
Openstelling basiliek
Misschien is het u al opgevallen? De basiliek is
weer regelmatig open voor publiek! Na een oproep
in het Weekblad en vooral ook op facebook hebben
6 nieuwe vrijwilligers zich gemeld om kerkewacht te
zijn. Daar zijn we als basiliek-kern natuurlijk erg blij
mee! Behalve dat de basiliek onze prachtige kerkplek is, is het natuurlijk ook een belangrijk monumentaal gebouw dat voor de Oosterhouters en toeristen toegankelijk moet zijn.
Samen met de groep die er al was hebben we nu
weer een groep van 11 kerkewachten die de basiliek wekelijks openhouden van woensdag tot en
met zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur. Het openstellingsseizoen loopt tot het einde van de zomervakantie.

Bijzondere vieringen
8 juli: ziekenviering om 16.00 uur en
8 juli: afscheidsviering groep 8 om 19.00 uur
Concert
19 augustus 14.30 uur: Concert Stichting Ludens
PKC-leden

■ HOUTSE KERK
Overname Corneliusstichting nog niet rond
Bodemvervuiling kerktuin levert vertraging op

Ook al komt u regelmatig op zondag naar de kerk,
loop gerust eens binnen tijdens een openstelling.
Het zal u verbazen dat er zoveel moois in onze
kerk is dat u misschien nog nooit goed gezien
heeft, of waar u de betekenis niet van weet. Wat
staat er bijvoorbeeld op onze prachtige glas-inlood-ramen afgebeeld? Ik leer er nog iedere keer
over in ieder geval!

Op het moment dat dit stukje geschreven wordt, is
nog niet bekend wanneer de Corneliuskerk in Den
Hout overgaat naar de Houtse Corneliusstichting,
die in de aan de eredienst onttrokken parochiekerk
een multifunctioneel activiteitencentrum gericht op
de zakelijke markt gaat exploiteren om voldoende
middelen bijeen te krijgen om de kerk in en voor
het dorp in stand te houden. De vertraging is ontstaan door een geconstateerde verontreiniging van
de bodem vlak achter de kerk, waarschijnlijk door
olie uit de tank die daar lag voor de kerkverwarming van destijds. Een eerste onderzoek heeft die
verontreiniging aangetoond. Nader onderzoek zal
uitmaken hoe ver de omgeving vervuild is. Medio
juni zou de uitslag van dat aanvullende onderzoek
bekend moeten zijn.

En natuurlijk is onze kerk ook open op vrijdagavond
van 19.00 tot 21.00 uur. De openstelling heeft dan
de naam Stad in Stilte. De kerk is dan juist open
voor mensen die rust en bezinning zoeken. Bijvoorbeeld om gewoon even stil in de kerk te zitten
of een kaarsje op te steken. Ook hier bent u van
harte welkom!
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Feest van Sint Jan 25 juni
25 juni vieren we in de basiliek ons jaarlijkse patroonsfeest het Feest van Sint Jan de Doper. Om
10.00 uur is er natuurlijk een feestelijke viering in
de basiliek met het gemengd koor, wellicht aangevuld met andere zangers (koorzangers van andere
koren: u bent van harte welkom om mee te zingen!)
en daarna bent u allen, parochianen, vrijwilligers
uitgenodigd voor een kopje koffie, thee en fris in de
pastorie en bij mooi weer hopelijk in de pastorietuin.

ordinator. Loek en ik nemen vanaf heden dan ook
deel in de PKC. De taken van voorzitter en secretaris zijn nog niet vastgesteld, wel blijft Loek de
financiën van de basiliek doen.
Natuurlijk willen we de PKC van de basiliek graag
verder versterken. De basiliek is nog steeds een
kern waar groei en bloei in zit: er zijn de afgelopen
jaren weer meer jongeren bijgekomen; de jongerengroep Quo Vadis bloeit, de deelname aan de
kindernevendiensten groeit. We hebben prachtige
koren waar ook steeds nog nieuwe leden bijkomen
en ook het kerkbezoek blijft aardig op peil. En zo
zijn er zeker nog meer positieve zaken te noemen.

De communicanten van de Catharinaparochie hebben die dag hun terugkomdag en zullen aansluiten
bij de kindernevendienst en verschillende kinderkoren zullen vanaf 11.30 uur een optreden verzorgen
in de pastorie(tuin). Zij hopen natuurlijk ook op veel
publiek!

Het is dus zeker de moeite waard om je als vrijwilliger in te zetten voor deze kerkplek! Heeft u of heb
je interesse om de PKC te versterken? Stuur dan
een mail naar secretariaat@basilieksintjan.nl, bel
06-11360162 of spreek Loek en mij gewoon even
aan op zondagmorgen!

Om er echt weer een gezamenlijk feest van te maken wil ik u vragen of u iets lekkers wilt maken voor
bij de koffie. Zoet en hartig, het mag allebei. Zoals
ook vaak bij een Engelse High Tea het gebruik is.
Wanneer u iets wilt maken geeft u het dan alstublieft voor woensdag 21 juni even door aan mij via
secretariaat@basilieksintjan.nl, 06-11360162 of na
de viering op zondag.

Ilse Willems PKC-lid

Hopelijk maken we er een mooi feest van!
Overstap van coördinatoren
naar Parochie Kern Commissie (PKC)
De Catharinaparochie maakt momenteel de overstap van het werken met coördinatoren naar het
werken met Parochie Kern Commissies. Het is de
bedoeling dat in iedere kern van de parochie er een
aantal formeel aangestelde vrijwilligers het reilen
en zeilen van de betreffende kern regelen.
De PKC bestaat uit een voorzitter, secretaris en
kasbeheerder en kan aangevuld worden met 2 algemene leden. Er verandert niet zoveel ten opzichte van het werken met de coördinatoren, behalve
dan dat het nu duidelijker wordt welke rollen en
taken een PKC-lid heeft.
Ten opzichte van het bestuur van de Catharinaparochie wordt ook helderder welke wederzijdse
rechten en plichten de PKC-leden en het bestuur
hebben. Duidelijkheid die voor mijn gevoel in ieder
geval heel welkom is! In de basiliek zijn Loek van
Driel en ikzelf tot nu toe nog actief geweest als co-
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COLOFON
Dit is een uitgave van
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

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

Bestuur
Han Akkermans, voorzitter
Mariet van Goch, vicevoorzitter
Joke Rooijmans-Alberts, secretaris
José van den Bogaart, bestuurslid

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.

Pastoraal Team
Han Akkermans, pastoor
Egbert Bornhijm, diaken
Titus Frankemölle, diaken
Stefan Lange, diaken per 2 juli 2017

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

Teamassistente
Rianne Claassen
Vertrouwenspersoon
Nellie van der Made-Kortsmit
vertrouwenspersoon@catharina-parochie.nl
Tel. 0162-460195
Redactie
Corry van den Bosch
Riejette Lefel
Ad van der Made

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 en uitvaartdienst brengen we de bijdrage van de laatste drie jaar in mindering.

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

Jaargang 4 – Zomereditie –
Dit is een periodieke uitgave.
Insturen kopij: redactie@catharina-parochie.nl of
afgeven bij secretariaat van de eigen parochiekern.
Bijdragen aan dit blad dienen voorzien te zijn van
de naam van de auteur. De redactie heeft het recht
om ingezonden stukken in te korten of te weigeren.

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