Jaargang 4 – Herfsteditie –

Parochieblad van de Catharinaparochie in:
Oosterhout
Den Hout
Dorst
Oosteind

Een diaken, ik dus, kan dat echter niet alleen.
Daarvoor zijn ook vrijwilligers nodig. Gelukkig beschikt de parochie over veel actieve vrijwilligers. Dit
betekent niet dat zij al het werk gaan doen en ik
achterover ga leunen. Het tegenovergestelde is
waar. We zullen samen hard aan de slag moeten
gaan maar ook, rekening houdend met de hoeveelheid werk, prioriteiten moeten stellen en vergevingsgezind en geduldig met elkaar om moeten
gaan. De ervaringen van de afgelopen weken geven mij het vertrouwen dat we samen een mooie
toekomst tegemoet gaan.

VOORWOORD
Als nieuwste lid van het pastorale team van de
Catharinaparochie is mij gevraagd het voorwoord
te schrijven voor het parochieblad. Dat u dit leest
wil zeggen dat ik op de uitnodiging ben ingegaan,
maar wat zou ik als pas gewijde diaken kunnen
schrijven. Zeker als je bedenkt dat ik pas begonnen
ben in de parochie; en dan ook nog in de vakantieperiode. Ik zou terug kunnen kijken op mijn wijding
of de eerste weken. Ik zou ook kunnen schrijven
over wat ik denk te gaan doen in de parochie. Volgens mij is er voldoende geschreven en gesproken
over mijn wijding. Ik zal het daar dan ook niet over
hebben. De andere twee punten zal ik wel aandacht geven.
Met een mooie en indrukwekkende wijding in gedachten sta je daar als pas gewijde diaken de eerste dag in de parochie. Hoewel de vakantieperiode
begonnen was en het relatief rustig was in de parochie, heb ik in de voorbije weken de nodige mensen gesproken en meerdere keren mogen (mee)
voorgaan tijdens vieringen. Wat mij opviel waren de
openheid en de hartelijkheid waarmee ik ontvangen
werd. Ik ben hier zeer dankbaar voor en het geeft
ook moed voor de toekomstige ontmoetingen en
het werk dat gedaan moet worden. Daarmee ben ik
als vanzelf op het laatste punt gekomen. Wat denk
ik te gaan doen in de Catharinaparochie?

Samenvattend kijk ik met dankbaarheid terug op
een geweldige wijding, een mooie begintijd in de
parochie en ik kijk vol vertrouwen uit naar de toekomst, samen met u in de Catharinaparochie.
Diaken Stefan Lange

VAN DE REDACTIE
Bij het verschijnen van dit blad heeft de herfst alweer zijn intrede gedaan; de blaadjes gaan vallen
en we denken terug aan het genieten van de zomer.
In deze uitgave blikken we nog even terug op de
afgelopen zomerperiode en bieden u volop informatie over de activiteiten voor de aankomende
periode binnen onze parochiegemeenschap.

Als ik kijk naar de Catharinaparochie dan is het mij
de afgelopen weken duidelijk geworden dat er heel
veel werk te doen is. Om een paar voorbeelden te
noemen: de verloren contacten met de scholen, de
mogelijkheden op het gebied van de oecumene en
de diaconie/caritas of het werk dat nog gedaan
moet worden om van de verschillende geloofsgemeenschappen écht één parochie te maken (met
behoud van het eigene van iedere geloofsgemeenschap). Maar ook de liturgie, de jongeren en de
gezinnen vragen hun aandacht. Bij alle aandachtsvelden is er een overeenkomst: het verbinden van
mensen tot een gemeenschap.

Veel leesplezier en voel u zeker niet bezwaard deel
te nemen aan één of meerdere op stapel staande
activiteiten, zodat de zomer-energie voortleeft in de
herfst, en “de diamant van elke kleine zonnestraal
zal gaan schitteren”, om de beeldspraak van
Pastoor Han Akkermans nog eens aan te halen.
Namens de redactie,
Riejette Lefel

Het verbinden van mensen onderling en in het licht
van de blijde Boodschap van Christus, is volgens
mij, de belangrijkste opdracht voor een diaken.
1

NIEUWS VAN HET BESTUUR
Op 17 juni 2017 ontmoetten pastoresteam, leden
van de commissies, vertegenwoordigers van de
kernen en bestuursleden elkaar tijdens de zogenaamde heidag. Met zijn allen spraken we over wat
we voor de Catharinaparochie met elkaar willen
bereiken en wat we daarvoor nodig hebben. Onder
leiding van dagvoorzitter Geerten Kok groeide deze
tweede heidag uit tot een nadere kennismaking van
onze nieuwe pastoor Han Akkermans met gedachten en gevoelens, met ideeën en verwachtingen
van de aanwezigen over de toekomst onze parochiegemeenschap. Han zelf zette de toon met twee
beelden: ‘Mag het een ons meer zijn’ en het begrippenpaar: ‘parel versus diamant’.
Áls stip op de horizon noemde Han gezamenlijkheid als het fundament van Catharina. Het wijgevoel is belangrijk; niet alleen in tegenstelling tot
zij. Het evangelie is ook gericht op ons als gemeenschap. Als het een ons meer mag zijn, richten
we ons niet zo zeer op ons zelf, maar eerder op het
grotere, het overstijgende. De kernen vormen als
het ware de facetten van een edelsteen, de diamant. Die ziet hij liever schitteren dan dat er aparte,
losse parels zijn. Het evangelie is ons uitgangspunt; het verhaal bindt ons. We hebben met zijn
allen behoefte aan rust en stabiliteit.

Al werkte zijn lichaam hem de laatste jaren tegen,
Jan was na iedere ziekteperiode weer bij de vergaderingen van de partij: levenslustig, sympathiek en
boordevol kennis en wijsheid.
Op 23 juli overleed Jan omringd door zijn geliefde
familieleden.
Wij gaan je missen Jan. We hopen in jouw geest
verder te gaan.
Joke Alberts en José van den Bogaart

■ MARIA VAN FATIMA

De toon van het begin klonk de gehele dag. We
willen vertrouwen in ons geloof als gemeenschap.
Daartoe vormen we parochiekerncommissies,
brengen we koren samen, werken we aan de verbetering van de PR, denken we na over adequate
financiële en gebouwelijke afspraken, zijn onze
pastoor en sinds kort ook onze nieuwe diaken
Stefan Lange zo veel mogelijk zichtbaar en aanwezig, organiseren we Catharina-brede activiteiten.

In de laatste week van juli stond het beeld Maria
van Fatima in Basiliek St. Jan. Tijdens de zondagse eucharistieviering werd er extra gebeden en
gezongen.

Op de heidag hebben we ervaren hoe een onsje
meer inspireert en bijdraagt aan vertrouwen en
gemeenschapszin. Laten we met elkaar en voor
elkaar blijven zoeken naar het onsje meer onderweg naar de parochiegemeenschap van de heilige
Catharina.
Mariet van Goch
vice-voorzitter

CATHARINANIEUWS
■ IN MEMORIAM JAN BASTIANEN

Foto: Ramon Mangold / Bisdom Breda

Op 23 juli is ons een bijzonder man ontvallen:
Jan Bastianen. Als adviseur van het parochiebestuur en als lid van de gebouwencommissie maakte hij diepe indruk op ons. Op een rustige, respectvolle manier gaf hij zijn mening en informeerde hij
het bestuur.

Het beeld maakt een rondgang door het bisdom
Breda en is al in diverse kerken opgesteld ter verering. Tot 13 oktober 2017 is het beeld van Maria
te gast in parochiekerken binnen de vicariaten
Breda en Middelburg.
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Op genoemde datum is het precies 100 jaar geleden dat Maria verscheen aan 3 jonge kinderen in
het Portugese dorp Fatima. Een stukje geschiedenis is terug te lezen in het vorige parochieblad, zomereditie 2017.
Ad van der Made

■ VORMEN
Op 20 september is de vormselvoorbereiding
gestart. We hebben een mooi programma klaar
liggen.
Op 1 oktober is de eerste bijeenkomst, we beginnen dan met een viering om 10 uur in de Basiliek,
waarin de vormelingen verschillende taken zullen
hebben.
Daarna volgt de grote Vormelingendag “Lopend
vuurtje” van het bisdom op 7 oktober.
Het is een dag in Bergen op Zoom voor alle vormelingen van het komende jaar en voor hen die het
afgelopen jaar zijn gevormd en nog niet aan deze
dag hebben kunnen deelnemen.
We beginnen de dag met een eucharistieviering
waarin de bisschop voorgaat en de vormelingen
allerlei taken hebben, van vlaggendrager, tot collectant, lezer of misdienaar. En natuurlijk actief
deelnemen door mee te zingen met een leuke
band.
Die dag worden de vormelingen uitgedaagd om
een spel met hoofd, hart, en doe-opdrachten uit te
voeren. Via allerlei personages komen ze steeds
meer te weten wat de kracht van de Geest in je
leven kan betekenen. Er is een ontmoeting met de
bisschop. Een moment van “vraag maar raak”.
‘s Middags is er een grote spelshow waaraan iedereen deelneemt. Alle kennis van de ochtend
komt dan goed van pas. Groepsopdrachten zoals
een propopdracht of een verzamelopdracht zullen
niet ontbreken. Voor de ouders en vormelingenbegeleiders is een eigen programma met inspirerende
inleiders.
We sluiten de dag af in de Lourdeskerk waar we de
ochtend begonnen zijn met zang en de persoonlijke
zegen.

Blijde geheimen:
De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan
Maria
Maria bezoekt haar nicht Elisabeth
Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem
Jezus wordt in de tempel opgedragen
Jezus wordt in de tempel teruggevonden
Oktober is, na de maand mei, de tweede Mariamaand.
De tentoonstelling is te bezoeken tijdens de openingsuren van de kerk.
Caroliene van Beijnen

■ KINDERNEVENDIENST
Een nieuw kerkjaar dus ook een nieuw seizoen
kindernevendiensten.
Tijdens de kindernevendiensten is er extra tijd en
aandacht voor de kinderen.
Samen lezen of vertellen we het evangelie en doen
we een activiteit die aansluit bij het thema.
De kinderen leren zo spelenderwijs meer over de
kerk en het geloof.
Na de kindernevendienst gaan we terug naar de
kerk en bidden we met de hele kerk samen het:
‘Onze Vader’ en sluiten daarna aan bij de rest van
de mis.
Hopelijk zien we alle kinderen binnen onze parochie weer bij de kindernevendienst!

Han Akkermans

■ EXPOSITIE ROND ROZENKRANS
In Basiliek St. Jan vindt van 14 t/m 30 oktober een
tentoonstelling plaats. Daarbij staan centraal
“De Blijde Geheimen van de Rozenkrans”. Te zien
zijn ingelijste tekeningen met een tekst uit het
Evangelie en daarbij de behorende toelichting hoe
de Rozenkrans gebeden wordt.
Dat gebeurt op standaards zoals op bijgaande foto
te zien is, die gemaakt werd tijdens een eerdere
expositie in de St. Jan op de Markt.
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Het rooster staat hierna vermeld! En kijk ook eens
op onze facebookpagina!

De omschrijvingen taken en bevoegdheden van de
verschillende onderdelen van dit organogram zijn
door het bisdom enige jaren geleden gepubliceerd
in een handzaam boekje.

Wilt u graag onze nieuwsbrief ontvangen? Meld u
dan via de e-mail aan op:
Knd-catharinaparochie@gmail.com
Onder vermelding van uw naam, de naam van uw
kind en het e-mailadres waarop u de informatie wilt
ontvangen.

In de katholieke kerk is het bisdom de centrale bestuurseenheid. De bisschop benoemt de pastoor
en het Parochiebestuur en geeft de leden van het
Pastoraal Team een ‘zending’. Het Pastoraal Team
behartigt het pastoraat in de parochie: liturgie, catechese, diaconie en kerkopbouw. Het Parochiebestuur heeft de zorg dat de personele, financiële en
materiële middelen aanwezig zijn om het pastoraat
uit te voeren. De pastoor is zowel pastoraal als
bestuurlijk eindverantwoordelijke. In hun onderlinge
relatie adviseren Pastoraal Team en Parochiebestuur elkaar.

Rooster:
29 oktober - 26 november en 25 december 2017
7 januari 2018
Basiliek St. Jan, aanvang 10.00 uur
Tot dan!
Kindernevendienstteam

De Parochieraad is een adviesorgaan van parochianen betreffende pastoraal beleid. De PCI (Parochiële Caritas Instelling) wordt benoemd door de
bisschop en loopt parallel aan de parochie maar is
zelfstandig in haar beleid: ze beheert de eigen gelden en goederen en ondersteunt daarmee de diaconale activiteiten van de parochie.

■ IN TAAL & TEKEN
De meeste parochianen zijn vertrouwd met hun
kerkgebouw. Ze kunnen er iets over vertellen en
kennen de betekenis van de voorwerpen en de
gebruiken tijdens de vieringen. Die vanzelfsprekende kennis en ervaring is aan het verdwijnen.
Veel mensen die tegenwoordig een katholieke kerk
binnenlopen of daar een viering meemaken, staan
verwonderd over wat ze zien en horen, maar kennen de herkomst en betekenis niet. Pastoor Han
Akkermans heeft enkele jaren geleden een boekje
geschreven waarin hij de schijnwerper zet op onderdelen van de liturgie en het kerkgebouw, aanvankelijk als kleine rubriek in een parochieblad,
later gebundeld in een geïllustreerd boekje van 72
bladzijden. Het boekje heet in “Taal & Teken” en is
voor 7,50 euro te verkrijgen bij het Parochiesecretariaat, Markt 17 en tijdens de openstelling in de
Basiliek. De netto-opbrengst van het boekje gaat
naar de Stichting Harapan Jaya, een revalidatiecentrum in 1981 in Sumatra opgericht door de Brabantse zuster Jeannette van Paassen. Harapan
Jaya is inmiddels uitgegroeid tot een gezondheidsorganisatie die wordt gedragen door verschillende
godsdiensten en levensbeschouwingen in Indonesië. (zie: www.harapanjaya.nl)

Aan de kant van het Pastoraal Team staan de verschillende werkgroepen die het pastoraat handen
en voeten geven in de liturgie, de catechese, de
diaconie en de opbouw van de parochie. Aan de
kant van het Parochiebestuur zijn er commissies
die het bestuur adviseren en ondersteunen op het
gebied van financiën, gebouwen, vrijwilligers, pr,
etc. Daarnaast zijn er de Parochiekerncommissies
(PKC) die namens het Parochiebestuur plaatselijk
in de parochiekernen het beheer en de organisatie
behartigen.
Je zou dit organogram nog kunnen verfijnen door
alle vrijwilligers erin op te nemen: denkt u aan de
koorleden en de bezorgers van het parochieblad.
Je zou dan een heel wijd vertakte boom zien, met
heel veel blaadjes (=parochianen). Heel dit organogram gaat immers over mensen die hun betrokkenheid bij het parochieleven op allerlei manieren
beleven: door te praten én te poetsen, te bidden en
te lezen, door te zingen en te typen, koffie te zetten
en de afwas te doen, door te collecteren en bloemen te schikken, door te klussen en de telefoon
aan te nemen, enz. enz …. Het gaat om de opbouw van een levend organisme.

Han Akkermans

■ ORGANOGRAM
Een ‘organogram’ is een duur woord voor een
schema waarin je kunt aflezen hoe een organisatie
in elkaar zit. Sinds begin dit jaar werkt de Catharinaparochie met het hier afgebeelde organogram. In
de meeste grote fusieparochies van ons bisdom
wordt dit model al meerdere jaren gebruikt. Het is
in de praktijk ook bijgesteld. Een organogram kan
er immers op papier mooi uitzien, maar de praktijk
is het beste bewijs of het organogram ook voldoet.

Ook voor de parochianen die sporadisch de kerk
bezoeken of gebruik maken van de diensten van
de parochie is het goed te weten dat er op allerlei
kerkplekken voortdurend vrijwilligers actief zijn en
dat de parochie er alleen maar kan zijn als er voldoende mensen en middelen zijn om dit levende
organisme in stand te houden.
Han Akkermans
4

■ LITURGISCHE BOEKJES

Ook daarvoor is er een digitale versie beschikbaar
op grond waarvan de ouders een boekje kunnen
maken. Daarnaast is er een standaardboekje beschikbaar voor wie geen eigen boekje heeft.

Weekendvieringen, uitvaarten en dopen
Om actief en bewust deel te nemen aan de vieringen in de kerk is het belangrijk om een goed liturgieboekje te hebben. In de Catharinaparochie zijn
verschillende boekjes in omloop, zowel voor de
weekendliturgie als voor de uitvaarten en de dopen. Sommige boekjes voldoen niet meer: omdat
de tekst van het Onze Vader onlangs veranderd is,
omdat er inmiddels ook nieuwe gezangen zijn of
om een andere reden. Daarom is het Pastoraal
Team bezig met een update van de liturgieboekjes.

Weekendliturgie
Tijdens een overleg met de koren van de parochie
hebben we gesproken over de boekjes voor de
weekendliturgie. De kerken waar de missaaltjes
van Berne-Heeswijk in gebruik zijn of die ze wensen in te voeren, kiezen voor deze vorm. Voordeel
van deze boekjes is dat de lezingen er ook in opgenomen zijn en dat de gezangen voorzien zijn van
noten. Nadeel is dat de liederenkeuze per zondag
beperkt is. Daarom gaan we een alternatief gebruiken, zoals dat in veel andere kerken in ons bisdom
ook het geval is, de zgn. ‘periodeboekjes’. Die zijn
bedoeld voor een bepaalde liturgische periode
(Advent, Kersttijd, 40-dagentijd, Paastijd, of een
aantal weken in de tijd door het jaar). Deze formule
is flexibeler. In zo’n boekje is immers een grote
keuze van gebeden en gezangen mogelijk. De parochiekoren hebben een uitnodiging ontvangen om
suggesties aan te dragen voor de liederen die geschikt zijn voor samenzang. Deze gezangen worden hierin echter niet van muzieknotatie voorzien
en de lezingen worden ook niet opgenomen in de
periodeboekjes.

Uitvaarten
Wat de uitvaarten betreft: er komt één uitvaartboekje dat zowel voor vieringen met Eucharistie, voor
Woord- en Communievieringen en voor Woord- en
Gebedsvieringen gebruikt kan worden. Bij de koren
is gevraagd suggesties te doen voor het liedrepertoire. Dat betekent dat er nu een grotere liederenkeuze is en dat de Latijnse teksten voorzien zijn
van een vertaling. De digitale versie van dit boekje
komt ook ter beschikking voor parochianen die een
eigen uitvaartboekje willen maken.
Dopen
In de meeste gevallen willen de ouders zelf een
liturgieboekje samenstellen voor de doop van hun
kind.

Han Akkermans
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■ KUNST IN DE KERKEN

In de icoon heeft alles, vormen, kleuren en compositie een symbolische betekenis. Een ronde schedel is bijvoorbeeld een teken van goedheid, blauw
verwijst naar menselijkheid, rood of goud naar
goddelijkheid. In de loop der tijd zijn er talrijke
voorschriften ontstaan over de wijze van schilderen
van iconen. Dit verloopt volgens vaste, voorgeschreven regels.

Iconen
Wie van ons heeft niet ergens in een laatje gedachtenisprentjes bewaard. De prentjes die we kregen
bij de uitvaart van een dierbare of goede bekende.
Aan de buitenkant staat vaak een foto van de overledene, binnen een tekst die iets kenmerkends vertelt van de persoon.
Zo’n foto wordt met zorg uitgekozen. Het moet een
mooie foto zijn, die laat zien wie hij of zij was, geflatteerd, maar lijkend. Aan iets vergelijkbaars moeten we denken bij het ontstaan van iconen.

Juist hierdoor geeft de icoon ons de kans een eigen mystiek gevoel te ontwikkelen. Als iets ons zo
kan inspireren, ons innerlijk kan voeden, krijgt het
zelf ook iets heiligs. Het maken van een icoon
wordt gezien als een door God geïnspireerde bezigheid en de icoon zelf wordt in die zin heilig.

Iconen zijn geworteld in het Oosters-orthodoxe
Christendom, maar tegenwoordig ook in de westerse wereld populair. De eerste iconen waren op hout
geschilderde afbeeldingen van Christus, van Maria
als moeder Gods en van engelen en heiligen. Het
schilderen van dit type portretten kent zijn oorsprong in de Egyptische dodencultus rondom het
begin van onze jaartelling. Hierbij werd, na het
mummificeren, een op een plank geschilderd portret aangebracht op de plaats van het hoofd. Bij
opgravingen in Egypte heeft men talrijke van deze
mummieportretten gevonden.

Het schilderen van iconen wordt nog steeds gedaan en ook in onze parochie zijn er iconen gewijd.
Bij ons hebben iconen niet dezelfde betekenis als
die in de Oosterse kerken. Wel is een Maria-icoon
populair. We zien haar in kerken, ziekenhuizen en
gewoon thuis. We vragen haar hulp bij verdriet en
onzekerheid en branden er een kaarsje bij.
Er hangt een icoon van de Heilige Catharina in de
basiliek. In Dorst hangt een icoon van Sint Marcoen
achter in de kerk.

Bij zo’n afbeelding ging het altijd om de afbeelding
van een bestaande persoon. Er moest een zekere
gelijkenis zijn. Tegelijk wilde men echter ook iets
van het innerlijk weergeven en de vergeestelijkte
staat waarin de persoon zich nu bevond. Deze
eenvoudige portretten van personen met vaak grote ogen, stralen een bovenaardse rust uit.
In de vroeg-Christelijke gemeenschappen wordt dit
gebruik overgenomen en leidt dit tot een nieuwe
ontwikkeling, namelijk het aanbrengen van gedachtenisplaten bij de graven van Christelijke martelaren. Steeds gaat het om een geïdealiseerd portret
of gestalte. De martelaar wordt weergegeven in zijn
nieuwe, hemelse staat.
Bij iconen speelt herkenning wel een rol. Een Maria-icoon bijvoorbeeld is geen natuurgetrouwe nabootsing van een Maria, maar de uitbeelding van
een hemelbewoonster.
En zoals wij één persoon op heel verschillende
manieren kunnen afbeelden, bijvoorbeeld lachend
of juist verdrietig, zo gebeurt dat ook bij Mariaiconen. We kennen afbeeldingen van Maria, Moeder Gods, Maria van Erbarmen, de tronende Maria,
enzovoort. Heiligen worden vaak afgebeeld op een
voor hen herkenbare wijze. Bijvoorbeeld, Sint Joris
met de draak, de Heilige Petrus met twee sleutels,
Johannes de Doper met de kameelharen mantel.

Foto: Margret Tielemans
Waarom geven we de H. Catharina of Sint
Marcoen niet een belangrijkere plaats?
Liesbeth Berflo

■ HET VERHAAL CENTRAAL

In de loop der tijd worden steeds vaker religieuze
gebeurtenissen onderwerp van een icoon. Denk
bijvoorbeeld aan de geboorte en doop van Christus, de opwekking van Lazarus, enzovoort.

De bezoekersaantallen, maar zeker ook de enthousiaste reacties op alle verhalen leiden tot een
derde jaargang van de lezingcyclus “Het Verhaal
Centraal”. In dit najaar worden nog 2 uiteenlopende
verhalen verteld.
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De Catharinaparochie Oosterhout wil verhalen laten klinken. Verhalen, verteld door en voor mensen
uit onze gemeenschap. Wij willen mensen bijeen
brengen en over actuele thema’s / onderwerpen
met elkaar in gesprek gaan.
Één keer per maand op dinsdagavond is er een
programma van ruim een uur.

We organiseren de avond met verschillende kerken
en kloosters in Oosterhout: Gemeenschap Chemin
Neuf (Paulusabdij), Catharinaparochie, Protestantse Gemeente Oosterhout, Jubilee gemeente,
Oosterhoutse Kloostergemeenschappen, e.a.
De afgelopen jaren bezochten honderden mensen
de Nightfever. Even zovelen werden geraakt door
het geheel van deze avond. Het is echt bijzonder
om deze avond mee te maken en misschien wel
mee te organiseren!

Dat ziet er als volgt uit:
19.15 uur: Welkom met koffie/thee en koek
19.30 uur: Verhaal centraal
20.00 uur: Start gesprek
20.15 uur: Koffie/thee
20.30 uur: Afronding en naar huis
Locatie is Verrijzeniskerk.
Tel. 0162-453502 of
E-mail info@verrijzeniskerkoosterhout.nl

Ook vanuit de Catharinaparochie hopen we weer
op vrijwilligers om deze avond een succes te maken! Wilt u meehelpen met bijvoorbeeld het klaarmaken en opruimen van de kerk, kaarsjes uitdelen
op straat, zingen in het Taizé-gelegenheidskoor, de
maaltijd voor de vrijwilligers bereiden in de pastorie? Uw hulp is meer dan welkom!

Dinsdag 24 oktober:
Pelgrimage naar Santiago de Compostella
Walther Halters, oud docent, pelgrim en meer, vertelt op zijn eigen wijze over de tocht naar Santiago
de Compostella.
Dinsdag 28 november: De Advent …
op verrassende wijze verteld en getoond
Kees Maas, was vroeger missionaris in Indonesië
en heeft nu een bestuursfunctie in Teteringen.
Kees brengt via presentaties de bijbelverhalen bij
deze tijd. Kees komt regelmatig en graag in de Verrijzeniskerk om er voor te gaan. Samen met zuster
Elia vertelde hij ook in najaar 2015 en voor- en najaar 2016 prachtige verhalen met unieke beelden.
Zij vormen samen een graag gezien duo met hun
geweldig mooie presentaties. Ook nu, aan het begin van de advent kijken we uit naar een fraai verhaal.

Foto: Sjoerdfotografie

Schrijft u in ieder geval de datum alvast in de
agenda en als u zich al aan wilt melden als vrijwilliger kan dat uiteraard!
U kunt zich opgeven bij diaken Stefan Lange
(stefanlange@catharina-parochie.nl) en
Ilse Willems (secretariaat@basilieksintjan.nl)
Tel. 06-11360162)

Jong en oud zijn van harte welkom op deze avonden. Indien vervoer een probleem is, dan kunnen
wij u ophalen en/of thuisbrengen.
Jos Bleijlevens

■ NIGHTFEVER-LIGHT
De zomervakantie is net voorbij, maar toch willen
we met u alvast vooruitblikken naar de jaarlijkse
Nightfever in de basiliek; dit jaar op 15 december.
We openen 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 is open van 19.00 tot 22.00 uur; afsluitend avondgebed om 21.30 uur.

Ilse Willems

■ STICHTING LUDENS
Najaarsprogramma
Na de wederom zeer succesvolle serie Marktconcerten in de zomermaanden staan voor het najaar
nog twee concerten op het programma rondom het
Maarschalkerweerdorgel.
Op dinsdag 3 oktober wordt wegens het grote succes van voorgaande jaren het Dierendagproject
herhaald.
Tijdens deze dag zal een aantal Oosterhoutse basisscholen de St. Jansbasiliek bezoeken om nader
kennis te maken met de werking van het orgel in
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■ CAECILIA OF CECILIAFEEST

het algemeen en het Maarschalkerweerdorgel in
het bijzonder. Als afronding zal er op zondagmiddag 8 oktober (15.00 uur/toegang: € 7,50/jongeren
gratis) een orgelsprookje (De leeuw is los!!!) worden opgevoerd door Ton Stevens (orgel) en Cees
Rijnders (verteller). Al een aantal jaren hebben de
kinderen het verhaal gehoord van de circusleeuw
die was ontsnapt en zich verstopt had in het Maarschalkerweerdorgel. Maar hoe is het nu werkelijk
gegaan? Dit sprookje wordt omlijst met de mooiste
circusmuziek op orgel en verrassende bezoekjes
van genodigde en ongenodigde gasten ….

Cecilia is een martelares en katholieke heilige afkomstig uit een voorname Romeinse familie. Haar
Latijnse naam is Caecilia. Ze werd op jonge leeftijd
uitgehuwelijkt aan Valerianus en was allerminst
gelukkig. Veel troost vond ze in de muziek en zo
werd ze de patrones van muziek, instrumentenmakers en zangers. Ze wordt dan ook regelmatig met
een muziekinstrument afgebeeld.
Haar naam- en feestdag is 22 november. Dat is de
sterfdag van haar in het jaar 230. Als patrones van
de muzikanten werden talrijke muziekverenigingen,
koren, fanfares en orkesten naar haar genoemd.
Het kerkkoor uit Den Hout draagt de naam St.
Caecilia. In Made bestaat Tamboerkorps St. Caecilia, in Hank fanfare St. Caecilia en in Tilburg het
Koninklijk Tilburgs Sint Caeciliakoor om er zo maar
een paar in de regio op te noemen. Ook komt haar
beeltenis voor op prachtige gebrandschilderde ramen in kerken.

Traditiegetrouw wordt het concertseizoen afgesloten met een kerstconcert. Dit laatste concert vindt
plaats op zondagmiddag 10 december (15.00
uur/toegang: gratis). De organisten Jan Willems,
Frans Bullens en Ton Stevens zullen samen met
het Raamsdonksveerse jongerenkoor YRDV en
onze eigen Capella Catharina een Festival of Lessons & Carols verzorgen, geheel in Anglicaanse
stijl.

St. Cecilia en St. Catharina van Alexandrië
Elk koor of vereniging viert op eigen wijze haar
naamdag. Vaak wordt er na een viering een gezellige en ontspannen feestdag van gemaakt. Het St.
Caeciliakoor uit Den Hout zingt op zaterdag 25
november tijdens de eucharistieviering om 19.00
uur in Dorpshuis Den Brink.

Vriendenactie
Het organiseren van concerten en het onderhouden van (monumentale) orgels kan niet zonder
financiële ondersteuning. Om die reden is de Stichting Ludens eind 2015 een Vriendenactie gestart.
Alle informatie over deze actie treft u aan op onze
website: www.stichtingludens.nl.
Help ons ook in de toekomst de (kerk)muzikale
traditie rondom ons mooie Maarschalkerweerdorgel
in stand te houden en word onze VRIEND!

Het dameskoor van Oosteind heeft na de viering op
zaterdag 25 november een gezellig samenzijn in de
pastorie. Het kinderkoor maakt jaarlijks een uitje.
In Dorst besteedt het koor tijdens de viering op
zondag 26 november aandacht aan de overleden
en levende leden. Jubilarissen worden gehuldigd
en na de viering is er een gezellig samenzijn. De
bijeenkomst wordt afgesloten met een drankje en
het zingen van het Caecilialied.

Ton Stevens

Ad van der Made
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■ OPEN KERKENDAG

De vrijwilligers kunnen zich vóór 16 november
aanmelden, telefonisch bij de eigen parochiekern of
via een mailtje naar info@catharina-parochie.nl

Op zondag 26 november wordt in Brabant een
Open Kerkendag gehouden. De bedoeling is dat op
die dag alle kerken – protestants, katholiek en herbestemd – in onze provincie zijn geopend.

Bestuur en pastoresteam

■ HUBERTUSBROOD
In West-Brabants dialect is die naam verbasterd tot
hubkes, wie kent ze niet. De hubkes worden op de
feestdag van Sint Hubertus 3 november ’s morgens
gewijd door een priester.
Sint Hubertus werd geboren in het jaar 656 als
zoon van de hertog van Aquitanië. Toen zijn jonge
vrouw in het kraambed stierf nadat ze hem een
zoon geschonken had besloot Hubertus om zich
helemaal op de jacht te storten. Op een gegeven
moment had Hubertus een prachtig groot hert in
zijn vizier. Toen Hubertus zijn kans schoon zag om
het hert neer te schieten keerde het dier zich naar
hem om. Er verscheen een lichtend kruis tussen
het gewei van het hert. Dat bracht een ommekeer
in zijn leven.
Na zijn visioen besloot Hubertus om zich te wijden
aan het christendom. Hij werd de patroonheilige
van de jagers en op zijn voorspraak bieden gewijde
hubkes bescherming tegen hondsdolheid.

Het streven is niet alleen dat alle kerken open zijn,
maar dat er ook culturele activiteiten worden aangeboden zoals rondleidingen, tentoonstellingen,
muziekuitvoeringen en dergelijke. In de kerken die
onder de Catharinaparochie vallen zijn geen bijzondere activiteiten gepland en de deuren sluiten
om 14.30 uur. Dat heeft te maken met de vrijwilligersmiddag, die aansluitend wordt georganiseerd.
Bij onderstaande kerken staan eveneens de tijden
vermeld dat u een bezoek kunt brengen.
Basiliek St. Jan, Markt Oosterhout:
11.30 – 14.30 uur
H. Corneliuskerk, Heuvel 12, Den Hout:
12.00 – 14.30 uur

Ad van der Made

■ ADVENT

H. Marcoenkerk, Baarschotsestraat 87, Dorst:
12.00 – 14.30 uur

De adventstijd staat in het teken van verwachting
en voorbereiding. We bereiden ons niet alleen voor
op het feest van Christus’ komst naar deze wereld
tweeduizend jaar geleden, maar ook op Zijn wederkomst.

H. Johannes de Doper, Provincialeweg 84,
Oosteind: 12.00 – 14.30 uur
Ad van der Made

■ CATHARINADAG

‘Advent’ is afgeleid van het Latijnse woord
adventus, dat ‘komst’ betekent. Met advent leven
we namelijk toe naar het kerstfeest, wanneer we
vieren dat Christus naar deze wereld is gekomen
als een klein Kind in een kribbe. Die tijd van voorbereiding duurt vier weken. Op de vier zondagen
die in deze periode vallen, wordt in veel kerken
elke week een kaars aangestoken.
Daarmee wordt gesymboliseerd dat we steeds iets
dichter naderen tot Kerst, het
feest van het Licht.

In het weekend van 25 en 26 november viert de
Catharinaparochie niet alleen het feest van
Christus Koning, maar ook de naamdag van de
H. Catharina.
De actieve vrijwillig(st)ers van de parochie worden
deze dag in het zonnetje gezet. Als blijk van waardering voor hun inzet het afgelopen jaar, zijn zij
samen met hun partners van harte welkom!
Pastoor Han Akkermans hoopt van harte dat de
parochie ook in de toekomst steeds een beroep op
hen mag blijven doen. Samen zijn we op weg en
blijven elkaar ontmoeten in geloof, waar dan ook …

•
•
•
•

De vrijwilligers zijn op 26 november van harte welkom vanaf 15.00 uur in de Verrijzeniskerk. We ontvangen hen met koffie/thee en iets lekkers, we zingen het Catharinalied en luisteren naar een cabaretstukje uit onverwachte hoek. Daarna is er ruim
de tijd voor een gezellig samenzijn. Met een broodje wordt de middag om 17.30 uur afgesloten.

1e zondag: Levavi
2e zondag: Populus Sion
3e zondag: Gaudete
4e zondag: Rorate

Tijdens de adventsperiode wordt in kerken gebruikgemaakt van de liturgische kleur paars, de
kleur van boete en inkeer.
Ad van der Made
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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:
0162-454741 (J. Simons)
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

Hubkeswijding
Vrijdag 3 november 7.30 uur Basiliek St. Jan

■ SPECIALE VIERINGEN
Kindernevendienst
Op de laatste zondag van de maand:
10.00 uur eucharistie Basiliek St. Jan

■ INLOOPHUIZEN
U bent altijd welkom in een “Inloophuis”.

Gezinsviering
Zondag 12 november 9.30 uur en zondag
24 december om 19.00 uur in de Verrijzeniskerk
m.m.v. de Flierefluiters

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.

Allerheiligen
Woensdag 1 november, 19.00 uur Basiliek St. Jan

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.

Allerzielen
Donderdag 2 november:
19.00 uur Gebedsviering in De Vinder en overdag
tijdens openingstijden gelegenheid om een kaarsje
aan te steken.
19.00 uur Basiliek St. Jan
19.00 uur Den Brink
19.00 uur H. Marcoen
Zondag 5 november:
9.30 uur Verrijzeniskerk
15.00 uur H. Joh. de Doper

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

Van ons gingen heen
24-05
03-06

Inloop Pastorie Dorst
Baarschotsestraat 87 naast de Marcoenkerk.
Geopend elke tweede woensdag van de maand
van 9.30 – 11.30 uur. Kosten € 2,00.

07-06
23-06

■ KRONIEK VOOR WIE DE KLOK LUIDDE

28-06

Het H. Doopsel ontvingen
11-06
11-06
11-06
11-06
18-06
02-07
02-07
09-07
09-07
16-07
13-08
10-09
10-09
10-09
10-09
10-09
10-09
17-09

03-07

Denley Jonas (Verrijzenis)
Jayden Bax (Verrijzenis)
Sherainy Jonas (Verrijzenis)
Ché Nguyen (Basiliek)
Liam Nguyen (Basiliek)
Oskar van Meel (Marcoen)
Thijn Huijben (Joh. de Doper)
Jimi van den Berg (Basiliek)
Femke Pörteners (Basiliek)
Dez van der Wal (Basiliek)
Talya Asaf (Basiliek)
Hannah Hollanders (Basiliek)
Jëlano Koevoets (Basiliek)
Maryn van ’t Goor (Basiliek)
Fayenna Smits (Basiliek)
Mex Loonen (Marcoen)
Mevi Reijerse (Marcoen)
Jens van Haperen (Joh. de Doper)

12-07
13-07
18-07
23-07
28-07
29-07
27-07
03-08
09-08

In het Huwelijk traden
16-06

Toos Jansen-van der Linden
79 jaar (Basiliek)
Cor Post
83 jaar (Basiliek)
Piet de Vos
88 jaar (Basiliek)
Jacqueline Trommelen-Gommers
55 jaar (Joh. de Doper)
Tonny Broeken-van Baal
86 jaar (Basiliek)
Piet Belt
84 jaar (Marcoen)
Ton van Leeuwen-Beuger
87 jaar (Verrijzenis)
Jan Ligtvoet
71 jaar (Joh. de Doper)
Tonnie van Dongen-Donkers
92 jaar (Basiliek)
Jan Bastianen
73 jaar (Basiliek)
Toon Loonen
88 jaar (Joh. de Doper)
Lies van de Wiel-Adank
85 jaar (Marcoen)
Truus Mathon-van Mook
72 jaar (Basiliek)
Ans van Dijk-Boeijen
77 jaar (Basiliek)
Elise Driesen
76 jaar (Joh. de Doper)

Mogen zij in Gods liefde verder leven

Patrick de Wijs en Selena Mekes (Basiliek)

Huwelijksjubileum
01-07

Jan en Gerrie van Bree-van Poppel
(Verrijzenis) - 40-jarig huwelijk

■ AFSCHEID EN VERTREK

De komende tijd zal
ook in de plaatselijke
pers aandacht worden
besteed aan deze
markante Oosterhouter.

Het is bijna niet voor te stellen, maar binnenkort
gaat emeritus pastoor Harry de Valk Oosterhout
verlaten! Hij heeft hier de helft van zijn leven gewoond en gewerkt: als godsdienstleraar op de
Mavo Willem van Duvenvoorde, als voorganger
van het Interparochieel Jongerenkoor en van 1980
tot 2000 als pastoor van de St. Antoniuskerk.
Ook als emeritus is hij zeer actief gebleven in het
pastoraat in Oosterhout. Harry telt dit jaar 90 jaren
en dat gaat wegen.
Hij heeft besloten om eind oktober te verhuizen
naar Aqua Viva, een verzorgingshuis voor religieuzen in Nijmegen, waar hij zijn medebroeders,
Dominicanen, weer zal ontmoeten.

Harry heeft zelf gevraagd afscheid te
mogen nemen op zaterdag 21 oktober.
Uur en plaats zullen later bekend worden gemaakt.
Han Akkermans
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en mogen we spreken van een zeer goede opkomst.

CARITAS
De komende maanden zal de Caritascollecte weer
plaatsvinden en hieronder staan de desbetreffende
doelen. Hopelijk helpt u ons weer helpen.
Oktober - Mensen in Nood
Cordaid Mensen in Nood helpt in landen van onze
wereld die als gevolg van een ramp (dringend) hulp
nodig hebben om te overleven en/of hun leven
weer op te pakken. Vaak worden deze humanitaire
rampen veroorzaakt door een natuurramp of oorlogsconflict, waardoor mensen van huis en haard
worden verdreven. Mensen in Nood voorziet in
noodhulp, wederopbouw en preventie.
November - Stichting Leergeld
Stichting Leergeld Oosterhout en omstreken richt
zich op ouders en verzorgers van schoolgaande
kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met een
laag inkomen. De doelstelling is dat deze kinderen
volwaardig kunnen deelnemen aan school-, sporten verenigingsactiviteiten daar waar de overheid
niet in voorziet.

Pastoor Han Akkermans en (nieuwbakken) diaken
Stefan Lange gingen voor in de eucharistieviering.
Eén van de reacties was: “komen jullie ons volgend
jaar weer ophalen, wij vonden het zó fijn”.
Een stimulans dus voor degene die het georganiseerd hebben, om volgend jaar weer de schouders
eronder te zetten voor een mooie en fijne ziekenviering.

December - Adventsactie
Door het Bisdom worden een aantal projecten aangedragen, waaruit de Caritas een keuze kan maken. Bij de keuze zal bewustwording een belangrijk
onderwerp zijn.

Waar? Dat gooien we nog in de groep.

Lars op de Laak

Werkgroep Ziekenviering
Kees de Kok

DIACONIE
Ziekenviering
Ieder jaar wordt op een zaterdag in juli de
Catharina Ziekendag georganiseerd door de diaconale werkgroep Ziekenviering, in samenwerking
met de Zonnebloem.

■ BEDEVAART NAAR MEERSELDREEF
Zoals vorige jaren heeft de Catharinaparochie de
jaarlijkse bedevaart naar Meerseldreef gehouden.
Als datum was genomen 31 mei. Er is met ongeveer honderd mensen deelgenomen. Het vervoer
was gedeeltelijk met een bus en eigen vervoer,
waarbij de chauffeurs de overige zitplaatsen beschikbaar stelden voor de andere deelnemers.
Om 14.00 uur is bij de Mariagrot de Eucharistieviering gehouden met als voorganger Pastoor Han
Akkermans.

De Catharina Ziekendag is 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, beroepszorgverleners en mantelzorgers,
kortom deze Ziekendag is voor iedereen.
Dit jaar is er gekozen voor het thema: Omzien
naar elkaar
Door om te zien naar elkaar en te bidden met en
voor elkaar geven we vorm aan ons geloof. Met
elkaar kunnen we een kring vormen van troost,
kracht en bemoediging voor allen die zorg nodig
hebben en voor allen die zorg geven.
Dit jaar is de ziekenviering gehouden op 8 juli in de
H. Johannes de Doperkerk in Oosteind. We zijn dit
jaar dus naar één van de dorpen geweest.
Door het inschakelen van vrijwillige chauffeurs waren vanuit heel Oosterhout parochianen aanwezig
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De viering en het liturgieboekje waren goed verzorgd met toepasselijke teksten en liederen. De
deelnemers uitten hun verbondenheid door hun
aanwezigheid maar speciaal door hun betrokkenheid. Dat Meerseldreef en de Mariaviering de aantrekkingskracht blijft houden blijkt uit de vele bezoekers van heinde en verre maar vooral de uitstraling van eenvoud, rust, en het gewone dat
Meerseldreef uitstraalt.

die ze op een toegankelijke manier meer informatie
aan willen reiken over het geloof.

Na de viering werd iedereen verwacht in de Zevenster voor een praatje onder het genot van koffie
met de bekende appelflap. Naast de pelgrimstocht
was deze middag een vorm van ontmoeting, een
gezellig uitje waarvan volop is genoten. Om ongeveer 16.00 uur keerden allen huiswaarts.

Informatie: www.bisdomvanbreda.nl

Parochies zijn van harte uitgenodigd om mee te
doen aan ‘Back to church: Kerkproeverij’ en de
‘Open Kerkendag’, als stap in een programma van
uitnodiging en ontmoeting: pastorale brief mgr.
Liesen ‘Wordt andere mensen met een nieuwe
visie’.

NIEUWS VAN VICARIAAT
Sint Franciscusdag
Met het thema ‘Verkondig het Evangelie, desnoods
met woorden’ houdt het Sint Franciscuscentrum op
woensdag 4 oktober van 18.00 tot 21.15 uur de
tweede Sint Franciscusdag. Een gezamenlijke
maaltijd, een inleiding door bisschop Liesen, verschillende sprekers en ruimte voor uitwisseling maken deel uit van het programma. De locatie is het
klooster van Chemin Neuf, Hoogstraat 80 in Oosterhout. Iedereen die beroepsmatig of vrijwillig actief is in de Kerk is welkom.

Kees van den Wijngaart

NIEUWS VAN BISDOM
In juli ontvingen de parochiesecretariaten een
exemplaar van het boekje ‘Rooms-Katholiek in deze tijd: Thuis bij God, gastvrij voor mensen’. Het
boekje is een uitgave van Adveniat en werd speciaal gemaakt vanwege ‘Back to church: Kerkproeverij’. Dit is een van de twee nieuwe initiatieven dit
jaar, waarbij parochies worden uitgenodigd hun
kerkgebouwen open te stellen.

Verkondig het evangelie
Het thema dit jaar is een bekend citaat van de heilige Franciscus van Assisi: ‘Verkondig het Evangelie, desnoods met woorden’. Mgr. Liesen spreekt
veel over de noodzaak aan de mensen het geloof
opnieuw voor te stellen. In zijn pastorale brief van
april 2017 werkte hij dit verder uit. De woorden van
de heilige Franciscus drukken de wijsheid van de
Kerk uit dat de verkondiging in vele vormen kan
gebeuren. De Goede boodschap bereikt mensen
niet alleen door – zeg maar – preken en websiteberichten, maar bijvoorbeeld ook via daden van naastenliefde, volksdevoties, de schoonheid in de kunst
en ontmoetingen tussen mensen. Tijdens deze
avond zullen verschillende sprekers ingaan op hoe
nieuwe initiatieven vormen zijn van ‘verkondig,
desnoods met woorden’.

‘Back to church: Kerkproeverij’ vond plaats op 9-10
september. Daarna vindt op 26 november de Brabantse ‘Open Kerkendag’ plaats. Het eerste initiatief wordt in Nederland geïntroduceerd door de
Raad van Kerken. Het tweede is een initiatief van
de provincie Noord-Brabant.
Het boekje gaat in op verschillende vragen die de
gasten kunnen hebben als ze voor het eerst in lange tijd weer een keer mee gaan naar de kerk, zoals: Wat inspireert je? Hoe is het om roomskatholiek te zijn? Wat gebeurt er tijdens de eucharistie? Wat betekent geloof voor de samenleving?

Nieuwe evangelisatie
Onlangs verscheen het Compendium voor de
Nieuwe Evangelisatie. Dit boekje van 150 bladzijden bevat een selectie kerkelijke documenten over
wat Evangelisatie precies betekent en hoe gelovigen de verkondiging van de Goede boodschap met
enthousiasme kunnen oppakken. Door middel van
het vormingsaanbod en de diaconale projecten wil
het Sint Franciscuscentrum bijdragen aan de
Nieuwe Evangelisatie.
Kosten: Vrijwillige bijdrage in de onkosten
Aanmelden per e-mail:
opgave@sintfranciscuscentrum.nl

De boekjes zijn niet alleen geschikt voor ‘Back to
church: Kerkproeverij’, maar kunnen ook uitgereikt
worden op andere momenten waarop parochies de
kerk openstellen of in contact komen met mensen

Informatie: www.bisdombreda.nl
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mag voor hen bidden, een kaarsje aansteken. Zo
heb ik ook voor u gebeden aan de gezegende bron
van Banneaux en u toevertrouwd aan het Gouden
Hart, het heilig Hart van Maria in Beauraing.

OVERIG NIEUWS
■ UIT DE KAPELANIE TE CHAAM
Vacare Deo
Afgelopen maand mocht ik twee weken vrij zijn. Het
was een vrij zijn met God, een 'Vacare Deo'.
Begin augustus was ik uitgenodigd om deel te nemen aan het Europees Life-Teen Zomerkamp.

Het was een voorrecht om met u op reis te zijn, een
vrij zijn met God, een vacare Deo.
In Dei nomine feliciter
Kapelaan Jochem van Velthoven

Life-Teen is een tienerbeweging en programma
voor tieners overgewaaid vanuit Amerika. Met 140
tieners en 40 twintigers als begeleiding waren wij te
gast in Helvoirt (bezinningscentrum Emmaus). Van
maandag tot en met zaterdag hebben we een geweldig programma met de tieners gehad, met als
thema ‘Unfinished’. Een programma van ontmoeten, samen leren, vieren en ontspannen. Het was
heel mooi om te zien hoe de tieners en jongeren
vanuit de verschillende landen elkaar wisten te
inspireren en hoe God deze week aan het werk
was. Deze week heeft mij opnieuw de toekomst
van onze kerk laten zien, een kerk die leeft! Het
was een zeer bemoedigende week vol geloof, hoop
en liefde.

■ EERSTE BIENNALE OOSTERHOUT
Kunst en religie
Stichting Kunst in de Heilige Driehoek organiseert
de 1e Biënnale Kunst, een manifestatie waarbij
hedendaagse kunst wordt verbonden met het spiritueel en artistiek erfgoed van de Heilige Driehoek.
Een biënnale is een tweejaarlijkse kunstmanifestatie; meestal een tentoonstelling voor beeldende
kunst, soms ook een film- of theaterfestival. De
biënnale in de drie Oosterhoutse kloosters moet
een internationale trekker worden voor kunstliefhebbers, want het wordt de enige biënnale in WestEuropa die kunst en religie verbindt. Ruim 20 kunstenaars zijn uitgenodigd om zich te laten inspireren in nieuw werk dat speciaal voor deze plekken
wordt gemaakt.

Dat was de aftrap van mijn vakantie, maar hierna
had ik wel een paar dagen rust nodig.…
Last minute heb ik een verblijf geboekt naar de
Belgische Ardennen, nabij Durbuy (het kleinste
stadje van de wereld), niet wetende dat dit precies
ligt tussen Banneux en Beauraing, nabij het klooster van Chevetogne en in de trappistengordel van
Chimay, Rochefort en Orval.

Deze eerste biënnale heeft als thema Liefde. De
hedendaagse kunstenaars maken ongeveer 150
gevarieerde kunstwerken. Als curator voor deze
manifestatie is de geboren Oosterhouter Guus van
den Hout aangezocht. Hij studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Leiden.
Vanaf 1985 was hij werkzaam in Museum Ons’
Lieve Heer op Solder te Amsterdam en vanaf 1990
als directeur/conservator.

Ik had mijn fiets meegenomen en hiermee is het
een actieve fietsvakantie / bedevaart geworden.
Vele ontmoetingen mocht ik hebben, de pastoor uit
Durbuy die ook kapelaan was in Beauraing nodigde
mij uit voor het feest H. Hart van Maria. In Beauraing wordt op 22 augustus (Maria Koningin) het
H. Hart van Maria gevierd, aangezien Maria hier in
1933 aan vijf kinderen is verschenen met een gouden hart. Mgr. Hoogeboom, hulpbisschop van
Utrecht was de hoofdcelebrant in deze viering. Ook
de ontmoeting en ontvangst in het klooster van
Chevetogne was zeer hartelijk en gastvrij. Dit Benedictijnerklooster is toegewijd aan de bevordering
van de christelijke eenheid tussen Oosterse en
Westerse kerken. De Byzantijnse ritus (Oosterse
kerk) wordt onder meer gekenmerkt door haar hemelse zang. Ik was aanwezig in de vigilieviering
voorafgaand aan de zondag en deze viering
(2,5uur) wordt bijna geheel gezongen.

De biënnale is 16 september gestart en duurt tot en
met 22 oktober.
Locaties:
Sint-Catharinadal, Onze Lieve Vrouwe Abdij en
Sint-Paulusabdij.
Openingstijden:
Dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur, echter op dinsdag gesloten. Zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

Op al deze genadeplaatsen waar ik mocht komen,
moest ik denken aan de mensen die aan mijn zorg
zijn toevertrouwd, die ik mijn gebed heb toegezegd,
die rekenen op mijn gebed. In mijn gedachte vergeleek ik mijn vakantie met een touringcar: heel mijn
bus zit vol met mooie mensen en ik neem ze overal
mee naar toe. Als ik aankom op deze plaatsen
stappen ze mee uit, zeggen niets, maar zijn er en ik

Voor prijzen, rondleidingen en programmering:
www.kunstindeheiligedriehoek.nl
Ad van der Made
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Gregoriaans tijdens de biënnale
Hedendaagse echo van een rijke traditie.
Eeuwenlang heeft het Gregoriaans in de Heilige
Driehoek geklonken. Bijna 100 jaar, dag in dag uit,
in de Sint-Paulusabdij. De benedictijnen, die het
bestudeerden en zongen, kregen er wereldwijd
bewondering door.
Als een eerbetoon aan hen een zondag vol gregoriaans tijdens de 1ste Biënnale Kunst in de Heilige
Driehoek. Uitgevoerd door de damesschola Cum
Jubilo uit Watou (B) en de heren van Schola Cantorum Oosterhout.

en verbonden door gedichten van onder andere
Judith Herzberg.
Dansers en danseressen van H19 zorgen voor een
extra beleving.
Kaarten kosten € 7,50.
In de voorverkoop bij Theater De Bussel of via de
website www.kunstindeheiligedriehoek.nl
Op zondag 8 oktober voor aanvang bij de SintPaulusabdij.
Cum Jubilo zingt onder leiding van Isabelle
Theodon; Schola Cantorum Oosterhout staat onder
leiding van Rudi Oomen.
De choreografie is van Éva Boele - Thoman
Vormgeving en regie: Walther Halters

Zondag 8 oktober 2017
10.00 uur: Hoogmis in het Latijn in de SintJansbasiliek op de Markt
Geïnspireerd door de “Missa in Mysterium” van
Herman Finkers. Gregoriaans is ook voor een groot
deel volkszang en u wordt uitgenodigd om van harte mee te zingen.
Koren: vrouwenschola Cum Jubilo (B) en Schola
Cantorum Oosterhout
Voorgangers: Han Akkermans en Hanz Louws
Orgel: Jan Willems
Welkom!
De toegang is gratis!

Voor alle info www.deschola.nl
Walther Halters

■ KATHOLIEK BRABANT
Een fotodocumentaire over religie, erfgoed en
volksdevotie in Noord-Brabant.
Gedurende de afgelopen tien jaar heeft fotograaf
Ramon Mangold het katholieke leven door de gehele provincie Brabant in beeld gebracht.
Van Aarle-Rixtel tot Zegge, van kleine devote momenten tot pontificale missen. Ook reisde hij mee
met vele Brabantse bedevaarten en naar de wereldjongerendagen in Europa, Australië en Brazilië.
Als kroon op dit werk ontving hij een eerste prijs dit
jaar in de categorie ‘Personen in het nieuws’ bij de
Zilveren Camera – voor zijn serie over Mgr. De
Korte – en is er een drie maanden durende overzichtstentoonstelling in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden vanaf 7 oktober.

Tota pulchra es
Aan jou is alles mooi
Het Hooglied gezongen
15.30 uur concert in de Sint-Paulusabdij,
Hoogstraat 80 in Oosterhout
Wat past er beter bij het thema ‘Liefde’ van deze
Biënnale dan het Hooglied?
Beeldende liefdespoëzie uit de Bijbel, die we kennen onder de naam het Hooglied van Salomon.

Bij de tentoonstelling wordt een fraai boek uitgegeven met hierin honderden prachtige foto’s.
Het boek is vanaf 7 november verkrijgbaar in de
boekhandel voor € 45,00.
Als u vóór die tijd een boek bestelt ontvangt u
€ 5,00 korting.
Dit kunt u doen door € 40,00 over te maken naar
NL53 RABO 0148 1897 84 t.n.v.
Ramon Mangold | Fotografie onder vermelding van
‘Fotoboek Katholiek Brabant’ en een mail te sturen
ter bevestiging naar bestel@ramonmangold.nl met
uw gegevens.

Fragmenten uit het Hooglied worden gezongen
door de damesschola uit Watou en de herenschola
uit Oosterhout, een uitdagend treffen. Ondersteund
door beelden van de schilderijen van Marc Chagall
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Het project en updates over het boek zijn ook te
volgen op: www.facebook.com/KatholiekBrabant
www.museumvoorreligieuzekunst.nl

zijn is het kerkelijk werkjaar geopend met een eucharistieviering en aansluitend een heerlijke lunch
en gezellig samenzijn.

Ad van der Made

Op 1 oktober is er na de viering een processie naar
de Vredeskapel aan de rand van het dorp. Oktobermaand is Maria-maand. Bij de kapel zijn we stil
in gebed en zingen een lied.

■ RAAD VAN KERKEN-OOSTERHOUT
Thema-avond
De eerstvolgende avond is op maandag 30 oktober
Thema: Luther en de Reformatie
Inleider: prof. dr. Hugo Roos uit Dongen

Rozenkrans bidden
In oktober wordt op dinsdagavond om 19.00 uur de
rozenkrans weer gebeden, waarbij Tiny van Velthoven ons voorgaat in het gebed. Iedereen is welkom.

De avond wordt gehouden in De Beuk, naast de
Vredeskerk in de Rulstraat.
Aanvang 20.00 uur; bijdrage is € 5,00 per persoon.
Werkgroep Thema-avonden
Siets Nieuwenhuizen
Helma Poulussen

Met Allerzielen is er op woensdag 2 november om
19.00 uur een eucharistieviering met aansluitend
processie naar de begraafplaats. Op de begraafplaats wordt gebeden, gezongen en de graven gezegend.

■ WOORD ONDERWEG

Corry van den Bosch
Mariakapel
Tegen de tijd dat u dit leest is de Mariakapel in de
Marcoenkerk van Dorst waarschijnlijk helemaal
opgeknapt. De wandschilderingen zijn vernieuwd.
Momenteel legt Kees Wirken er de laatste hand
aan.

Ontmoeting vanuit de oecumene
Vanaf januari 2015 zijn we maandelijks een keer
bijeen geweest. Er is voldoende belangstelling om
deze ontmoetingen voort te zetten op elke laatste
dinsdag van de maand.
De eerstvolgende ontmoeting is dinsdag 31 oktober
van 15.00 tot 16.30 uur, komen we bij elkaar in het
Stiltecentrum In de oude toren (Arendstraat 35).
We lezen een korte toegankelijke tekst (bijv. een
artikel uit de krant) over geloof en leven. Er is ruimte voor open gesprek. Koffie en thee vormen een
aangename onderbreking.
We hopen niet alleen leden van de Catharinaparochie en de Protestantse gemeente te ontmoeten,
maar vooral ook buitenstaanders. Ontmoeting en
gesprek staan voorop. Nieuwe deelnemers zijn van
harte welkom! Maak ook anderen attent op deze
ontmoetingen.
De volgende bijeenkomsten op dinsdagmiddag zijn
28 november en 19 december (een week eerder
vanwege Kerstmis).

Tijdens een schoonmaakbeurt kwamen er zowel in
de Marcoenkapel als in de Mariakapel restanten
van schilderwerk uit vervlogen tijden van onder het
afbladderende stucwerk tevoorschijn. Als de restauratie ervan uitbesteed zou zijn geworden aan
professionele kunstschilders zou het duizenden
euro’s gekost hebben. Voor Kees was opnieuw wit
kalken geen optie. Hoewel het voor hem geen dagelijks werk was, sterker nog; het was de eerste
keer dat hij zich op dit terrein begaf, ging hij er
dapper mee aan de slag. Onder zijn handen kwam
een fraai gedecoreerde Marcoenkapel tot stand.
Na de Marcoenkapel heeft Kees verleden jaar augustus het palet opnieuw ter hand genomen en is
hij aan de Mariakapel begonnen. Aan de hand van
enkele foto’s uit de jaren -60 kreeg hij een beeld
van hoe de Mariakapel er ongeveer uit gezien
moest hebben.

Nellie van der Made-Kortsmit
Siets Nieuwenhuizen

INFORMATIE PAROCHIEKERNEN
■ MARCOEN
In onze kerk hebben we aan het aantal kerkbezoekers niet gemerkt dat het vakantieperiode was. In
sommige vieringen was het aantal kerkbezoekers
zelfs hoger dan in de weken ervoor. De scholen
weer zijn gestart, vanaf de kerkmuur werden de
leerlingen van de Marcoenschool een goed schooljaar toegewenst. Nu de meeste mensen weer terug

Foto: Margret Tielemans
Het waren religieuze voorstellingen met vooral veel
donkere kleuren van zware draperieën. Dat paste
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Samen aan de keukentafel …
Wat is er nou gezelliger dan samen koffiedrinken?
En kletsen over van alles en nog wat.

niet in het beeld dat hij van een Mariakapel had.
Het moest lichter, met subtielere kleuren, afgestemd op Maria, de Moeder Gods, als icoon van
tedere moederliefde. Links van het Maria-altaar
heeft hij een afbeelding van het verhaal dat Jezus
op 12-jarige leeftijd door zijn ouders wordt teruggevonden in de tempel aangebracht. Rechts wordt de
besnijdenis van Jezus in beeld gebracht. Om een
‘levendiger’ beeld te krijgen heeft Kees zijn artistieke vrijheid gebruikt; hij heeft de personages net als
de twee musicerende engelen, die de taferelen
flankeren, een ‘gezicht’ met een uitdrukking gegeven. Dat is niet gebruikelijk in de iconografie, maar
verhoogt de levendigheid ervan. Het lettertype in
het erbij horende tekstlint is ontleend aan de gebeeldhouwde altaarletters, zodat schildering en
kapel een geheel is geworden. Alles is uit de hand
geschilderd. “Een goede schilder zit na zijn arbeid
niet onder de verf,” lacht Kees met gepaste bescheidenheid.

Nou dat kan. Iedere 2e woensdagochtend van de
maand is iedereen vanaf 50 jaar welkom in de pastorie naast de Marcoenkerk. Dit is een initiatief van
de KBO, de Katholieke Bond voor Ouderen, die in
de pastorie een geschikte locatie heeft gevonden.
Dat betekent niet dat het geloof een gespreksonderwerp moet zijn. Alle onderwerpen mogen ter
tafel komen. Of het nu gaat over de bloementuin,
de kleinkinderen, het gebruik van een leesbril of
computerperikelen, alles kan. Van luchtig en vrolijk
tot serieus. De keukentafel wil ook een ontmoetingsplek zijn waarbij er niet van opgekeken wordt,
als blijkt dat iemand ergens mee zit.
Dergelijke koffiebijeenkomsten vinden regelmatig
plaats in steden, waar de mensen vaker in (eenzame) naamloosheid leven. In Dorst is men over
het algemeen niet zo anoniem. Juist wanneer we
de ander beter (denken te) kennen, blijkt het vaak
lastiger om persoonlijke ontboezemingen met elkaar te delen. Een vertrouwde omgeving helpt
daarbij. En natuurlijk ook een kop koffie of thee en
warme voeten. Voor de koffie en de warme voeten
wordt een bijdrage van € 2,00 gevraagd.

In gesprek met Kees ontmoet ik een bevlogen man.
Hij steekt zijn liefde voor de Marcoenkerk niet onder stoelen of banken en wijst me op de prachtige,
vaak onopvallende versierde details aan de houten
gewelven en boven aan de pilaren. De Marcoenkerk is niet zo somber als veel andere kerken,
maar heeft iets luchtigs en is erg kleurrijk. De moeite van een bezoek waard. Je hoeft dus niet speciaal naar Italië of Frankrijk af te reizen om een mooi
kerkje te bezoeken. Het kan heel dichtbij.

U bent welkom om op verhaal te komen. Iedere 2 e
woensdag van 09.30 tot 11.30 uur. Harry Claasen
is hier als gesprekspartner steeds bij aanwezig en
ook Kees Wirken is met grote regelmaat van de
partij. Tot ziens dus aan de keukentafel …

Henny Hoedemaker
Brutale diefstal op het kerkhof
In de nacht van 2 op 3 augustus heeft er rond
03.00 uur een poging tot diefstal plaatsgevonden
op de begraafplaats van de Sint Marcoenkerk.
Dankzij een kordaat en dapper optreden van de
buurbewoners is de brutale diefstal ter plekke verijdeld. De dieven werden op heterdaad betrapt bij
het inladen van de zitgrasmaaier en de bosmaaier,
die zoals gebruikelijk op de begraafplaats staan.
Door een snelle actie op buurtpreventie-app kon de
politie gewaarschuwd worden.
Die was snel ter plekke. Zij konden voorkomen dat
de boeven er met de apparaten vandoor gingen.

Henny Hoedemaker

■ ANTONIUSKERN
De vieringen op zaterdag om 17.00 uur in Antoniushuis De Vinder blijken erg gewaardeerd te worden door de bezoekers. Zij voelen zich er thuis en
hebben een gevoel van intense verbondenheid. Dit
wordt mede ervaren door het samen koffie drinken
na de vieringen.
We zijn de koren erkentelijk voor hun trouwe bijdrage aan het opluisteren van de vieringen; ook in
de vakantietijd!

Ervan uitgaande dat de dieven het daglicht niet
kunnen verdragen is besloten om vanaf 1 oktober
de begraafplaats alleen nog overdag van 09.00 uur
tot 17.00 uur open te stellen. In het voorjaar wanneer de dagen weer gaan lengen wordt bezien om
deze openingstijden weer uit te breiden. De maatregel is helaas noodzakelijk om een herhaling te
voorkomen. Met dank voor uw begrip hiervoor.

Momenteel wordt door de gebouwencommissie en
het Kerkbestuur hard gewerkt aan de aanvragen
voor het aanpassen van onze gebedsruimte (vloerbekleding, ventilatie, verlichting, verfje op de muren) en het onderhoud van De Vinder (dakbedekking, boeiboorden, buiten schilderwerk).
Wij hopen nog dit jaar te kunnen beginnen met de
uitvoering van de werkzaamheden.

Henny Hoedemaker

Met Allerzielen staat de deur van De Vinder open
om de mensen de gelegenheid te geven om hun
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dierbare overledenen te gedenken. Van 09.00 uur
tot 16.00 uur zal er gelegenheid zijn om een kaarsje op te komen steken.

Zomer voorbij
Na de ziekendag en afscheidsviering van groep 8
op 8 juli j.l. zijn we allemaal lekker van de zomer
gaan genieten. Met dank aan de heemkunde
“Uilendonck Oosteind" zijn er in de zomermaanden
enkele rondleidingen in de kerk geweest. Op 19
augustus werd een mooi en goed bezocht orgelconcert gehouden die de kerk vulde met mooie
klanken.
Op 2 september werd met de Parochiële viering
een start gemaakt met het nieuwe Pastoraal werkjaar. Deze viering werd voorgegaan door
Han Akkermans, Stefan Lange en Hans Wortel,
opgeluisterd door het dameskoor Oosteind,
dameskoor Maria, kinderkoor
de "Zingende Nootjes" en "De Flierefluiters".
Een week later, 10 september, stelde de kerk en de
pastorie zich open voor Open monumentendag.
Tevens was in dat weekend ook de Kerkproeverij,
waarbij iedereen zonder schroom gewoon een
dienst kon bijwonen en (opnieuw) kon proeven en
ervaren.

Wij hopen hiermee aan de wensen van velen te
voldoen. U bent van harte uitgenodigd en de
koffie/thee staat klaar!
De Antoniusraad wil een meerjarenbeleidsplan
maken, waarbij we kijken naar de pastorale, diaconale en financiële mogelijkheden. Naar ons idee is
er voor de komende tijd echt werk aan de winkel
om de Catharinaparochie toekomst te bieden.
Jan Poppelaars
Voorzitter Antoniusraad

■ JOHANNES DE DOPER
Stella Vocalis in Oosteind
Op zaterdag 14 oktober 19.00 uur luistert het koor
Stella Vocalis de dienst van 19.00 uur muzikaal
op.
Stella Vocalis, opgericht in 2002, bestaat uit enthousiaste en geoefende zangers uit Midden- en
West-Brabant. Het koor verzorgt regelmatig, op
verzoek, muzikale ondersteuning bij Stichting
Volckaert-SBO alsmede de Zusters Franciscanessen van de Heilige Familie te Dongen. Koorleden
worden geacht door middel van zelfstudie hun partijen thuis voor te bereiden, er is geen wekelijkse
repetitie.
De samenstelling van het koor kan per uitvoering
verschillen. Jaarlijks verzorgt het koor een kerstconcert in Priorij Sint Catharinadal te Oosterhout.
Deze keer dus in Oosteind te gast. Wij nodigen u
van harte uit voor deze viering.

Notities voor in uw agenda:
- 14 oktober om 19.00 uur zal het gastkoor Stella
Vocalis de dienst komen opluisteren
- 5 november om 15.00 uur Allerzielen viering
- 26 november open kerkendag
- 1 december Vormselviering
- 2 december zal om 19.00 uur de dienst worden
opgeluisterd door Capella Catharina.
- 17 december staat het inmiddels jaarlijkse gepland. Wij berichten u later over de invulling van
het concert, maar we beloven dat het wederom een
genot zal zijn om naar te luisteren in een heerlijke
kerstsfeer. U bent van harte uitgenodigd.
Verandering telefoonnummer pastorie
Voor vragen of mededelingen die u voorheen
adresseerde aan de pastorie van de H. Johannes
de Doperkerk kunt u voortaan terecht onder
telefoonnummer 0162-454741 (J. Simons) of
op dinsdag en vrijdag via "De Inloop" op nummer
0162-69515.
Wie doet wat binnen het PKC (voorheen coördinatoren)
Voorzitter:
Mieke Verdaasdonk
Secretaris:
Anny van Dongen
Kasbeheerder: Martha Leltz
Lid:
Wil Ligtvoet
Lid:
Louis Claassen

Stella Vocalis (uit archief Stella Vocalis)

Inloop “De Pastorie”
Dank aan Gemeente Oosterhout dat "De Inloop"
subsidie heeft gekregen om de professionaliteit van
de zorg te kunnen versterken.
Wij zijn erg blij met de subsidie. Het is voor ons een
blijk van waardering en erkenning van een goed
project. Wij zullen het geld goed gaan besteden om

Sonja van den Dries (1962) is sinds de oprichting
dirigente van het koor en Rick Muselaers (1986) is
op dit moment als artistiek leider/chef dirigent verbonden aan dit koor; beiden gerenommeerde namen in de muziekwereld.
Riejette Lefel
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■ CORNELIUS

de gasten, die "De Inloop" bezoeken zo goed mogelijk te begeleiden.
Wij blijven op dezelfde manier onze visie uitdragen,
namelijk: ieder mens moet zichzelf mogen en kunnen zijn in een omgeving die een huiselijke sfeer
uitstraalt.
Wij vinden het fijn als de gast geen indicatie behoeft en toch de nodige professionele zorg en aandacht krijgt.
Meer informatie op de website:
www.depastorie-oosteind.nl

Activiteiten
Nu de vakantiemaanden achter de rug zijn, starten
ook alle activiteiten in de parochie weer op. Per
definitie zijn juli en augustus rustige maanden.
Omdat het dorpshuis Den Brink in de zomermaanden gesloten was, zijn de weekendvieringen opgeschort tot eind augustus. De gebedsvieringen op de
donderdagmorgen gingen wel door, maar in de
sacristie van de gesloten Corneliuskerk. Inmiddels
zijn deze bijeenkomsten ook weer terug in Den
Brink.

PKC H. Johannes de Doper

Feest van Cornelius
Het feest van de Houtse patroonheilige, de H. Cornelius (16 september), is op 17 september gevierd.
Bij hoge uitzondering vond de viering plaats in de
vorig jaar december gesloten Corneliuskerk. Een
en ander omdat het dorpshuis die dag bezet was.
De viering was een Woord- en gebedsviering met
als voorganger Stefan Lange. Van het vroegere Lof
waren enkele onderdelen in de viering opgenomen.
Bijvoorbeeld de verering van de Corneliusrelikwie
en de na de dienst gegeven kinderzegening. De
dienst werd opgeluisterd door het parochiële koor
St. Ceacilia o.l.v. Riet v.d. Schriek Halters; het
kerkorgel werd bespeeld door Willy van der Zanden. De viering van het Corneliusfeest in de kerk
werd daarna op het kermisterrein afgesloten met
het gezamenlijk zingen van het Houtse Volkslied ’t
Zen drie straoten bij mekaor ….” en koffie/thee met
Corneliuskoek. Veel Houtenaren en oudHoutenaren bezochten de Corneliusviering.
Voor aanvang van het Corneliusfeest was de kerk
door vrijwilligers van boven tot onder schoongemaakt.

■ BASILIEK ST. JAN
Oktober Mariamaand
In oktober zal de rozenkrans weer gebeden worden. Op alle dinsdagavonden in oktober zal de klok
geluid worden en wordt er om 19.00 in de Sint
Jansbasiliek met het gebed begonnen.
Gedurende dit Mariagebed wordt er stilgestaan bij
een aantal momenten in het leven van Jezus, die
wij mysteries noemen.
Het gebed wordt gebeden om dichter tot God te
komen, om ontferming, voor bekering en andere
gebedsintenties.
Wees welkom om mee te bidden in deze eeuwenoude traditie!
Roy Soeters
Latijnse vespers in de basiliek
Vanaf september verzorgt de jeugdige Schola
Bavonensis weer een aantal Latijnse vespervieringen in de Sint-Jan.
De vieringen worden steeds omlijst door orgelspel
van basiliekorganist Jan Willems. Het meditatieve
karakter van het gregoriaans nodigt uit voor stilte
en reflectie.

De Jonge Cornelius
De Werkgroep Jonge Cornelius is druk doende een
volgende activiteit voor te bereiden. Het thema van
de bijeenkomst en wanneer de bijeenkomst zal
plaatsvinden was bij het ter perse gaan van het
parochieblad nog niet bekend.
Allerzielen
Tijdens de Allerzielen viering op 2 november in Den
Brink gaat Stefan Lange voor. De dienst bevat de
volgende thema’s:
* Het overhandigen van de kruisjes aan de nabestaanden van de overledene.
* Het herdenken van de overledenen in onze parochie.
* Een processie na afloop van de viering, met een
kaars, naar het kerkhof waar ook nog gebeden zal
gaan worden.
Na afloop is er gelegenheid om je eigen dierbaren
te bezoeken. Ter afsluiting wordt er een kopje koffie/thee aangeboden in Den Brink.

Aanvang van de vesperviering is steeds 17.00 uur.
De vieringen die het najaar gepland staan zijn op:
29 oktober en 19 november. Voor meer info, kijk
ook op de Facebook-pagina van de Schola:
www.facebook.com/scholabavonensis

Marja van Gils en Cees Joosen

Jan Brouwers
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