Jaargang 5 – Voorjaarseditie –

Parochieblad van de Catharinaparochie in:
Oosterhout
Den Hout
Dorst
Oosteind

echter durven loslaten om verder te kunnen. Maar
door de pijn van het loslaten heen mogen we erop
vertrouwen dat het leven verder gaat, ook het parochieleven. Zelfs als we, net als Maria, het nieuwe
niet direct herkennen.

VOORWOORD
Op weg naar Pasen, en dan …?
We zijn nu ongeveer halverwege de vastentijd en
leven (on)bewust toe naar Pasen. Pasen heeft in
tegenstelling tot Kerst een duidelijk imagoprobleem. Op weg naar Kerst worden de etalages op
een bepaalde manier versierd, er zijn de hele dag
kerstliederen te horen, de dagen worden korter en
we worden bestookt met boodschappen van vrede,
omzien naar elkaar, familiebanden en gezelligheid.
Al deze dingen brengen ons op weg naar Kerst in
een bepaalde stemming.

Namens het pastoraal team wens ik u allen een
Zalig Pasen toe.
Diaken Stefan Lange

VAN DE REDACTIE
Met dit parochieblad gaan we de vijfde jaargang in.
Een blad waarvan we steeds hopen dat het u van
de nodige informatie voorziet. Soms een terugblik
op een activiteit die geweest is, maar zeker ook
vooruitkijkend naar gebeurtenissen die voor ons
liggen.

Op weg naar Pasen ontbreken een aantal van de
ingrediënten die voor een deel onze stemming bepalen. Er zijn geen Paasliederen te horen op de
radio, de straten zijn niet verlicht, het huis wordt
niet versierd met een kerst/paas boom etc. Natuurlijk worden de etalages versierd met eieren, paastakken en paashazen. Misschien doen we er op die
manier thuis ook wel iets mee, maar toch … het
effect is duidelijk anders dan met kerst. Er worden
geen sentimenten opgeroepen rond familie, gemeenschap of grote thema’s zoals vrede.

We voeren een kleine wijziging door op de middenpagina’s. Op pagina 10 stond steeds de Algemene Informatie over de parochiekernen en deze is
verhuisd naar de binnenzijde van de achterkaft.
Daar past het beter bij de Colofon met verschillende informatie.
Mochten er wijzigingen plaatsvinden dan zullen we
die verwerken en in een kort berichtje toelichten.
Door deze verplaatsing maken we ruimte vrij op de
middenpagina voor extra mededelingen zoals o.a.
voor speciale vieringen.

Toch heeft Pasen een belangrijke boodschap. Dit
is onder meer te lezen in het Evangelie van Johannes (Joh. 20, 1.11-18) Hierin staat beschreven hoe
Maria bij het lege graf komt en de “tuinman” huilend
vraagt of hij haar Heer weggenomen heeft. Ze
heeft niet in de gaten dat het Jezus is totdat Hij
haar bij haar naam noemt. Op dat moment herkent
ze Jezus en wil zij Hem beetpakken. Dit laat Hij
echter niet toe.

We wensen u weer veel leesplezier en een sfeervolle tijd in de aanloop naar Pasen!
Namens de redactie,
Ad van der Made

Afgezien van de theologische kanten, zie ik hierin
een vergelijking met het dagelijkse leven. Ook in
ons dagelijks leven komen we momenten tegen
waarin we het vertrouwde los moeten laten. En net
als Maria in het Evangelie kan het gebeuren dat we
het nieuwe wat we op onze pad vinden niet direct
op waarde kunnen schatten, omdat de plaats, de
vorm of de manier anders is dan wat we gewend
waren.
De verandering en het loslaten van het vertrouwde
is niet gemakkelijk en het doet pijn. We moeten
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stuurslid Louis Donkers zal een nieuwe gebouwencommissie samenstellen.

NIEUWS VAN HET BESTUUR
■ OM HET WOORD

Op deze plek neem ik als vicevoorzitter nu ook
afscheid. Mijn termijn als bestuurder is verstreken.
Gedurende 8 jaar heb ik op de brug mogen staan.
Het was best een woelige tijd met golven van emoties. In geloof, hoop en liefde zijn we verbonden
gebleven. Ik ben u dankbaar voor alle momenten
van ontmoeting, voor het samen bouwen aan
nieuwe bruggen met elkaar; ik ben u en mijn collega bestuursleden dankbaar voor alle leermomenten
samen. Vol vertrouwen op een goede vaart voor
het kerkschip Catharina draag ik mijn rol over aan
Eric Kaarsemaker, de nieuwe vicevoorzitter.

Aan het begin van dit stukje namens het bestuur
spelen de woorden door mijn hoofd van een lied
dat ik vaak hoorde tijdens de vieringen van het
Oosterhouts jongerenkoor al weer jaren geleden:
“Een schip vaart door de tijden heen
God heeft haar kerk gedoopt”
Wij bevinden ons aan boord van het schip van de
kerk. We willen koers houden, ook in deze tijd van
vragen die als onvoorspelbare winden aan de zeilen rukken. We zijn begonnen aan een nieuw jaar
waarin we terugblikken op de koers van de afgelopen jaren en vooruitzien naar morgen.

Immers, wat ons bindt, is het Woord. Het Woord is
er nog. Het leeft toch onder ons?! Van stad tot stad
gaat het, van plek naar plek. Van harte wens ik
ieder in onze Catharinaparochie de blijvende, inspirerende nabijheid toe van het Woord dat ons dagelijkse reilen en zeilen overstijgt, dat ons dagelijks
bezielt en gaande houdt.

In dit kalenderjaar evalueren we het parochieplan.
Pastoor Han Akkermans en diaken Stefan Lange
hebben inmiddels de omgeving verkend, gewerkt
aan contacten en structuren en onder hun pastorale leiding start nu de voorbereiding voor een nieuw
parochieplan. Hoe varen we nu, waar zijn we en
wat hebben we verder nodig op onze reis naar een
vitale Catharinagemeenschap, wat leeft er en wat
kan nog verlevendigd worden voor de geloofstoekomst van onze kinderen.

“Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort”
Namens het bestuur van de Catharinaparochie
Mariet van Goch

We willen een levendige, elkaar inspirerende parochiegemeenschap zijn. Han gebruikt daarvoor het
beeld van de diamant: een schitterende geloofsgemeenschap met levendige geloofskernen. Wat
ons bindt en voedt en samenbrengt is het Woord.
We vieren dat we aangeraakt zijn, steeds opnieuw
geraakt willen worden door zijn Woord en door de
ontmoeting met de ander in wie we de Ander mogen ervaren.

■ DANK JE WEL MARIET
Na 8 jaar bestuurslidmaatschap neemt onze vicevoorzitter Mariet van Goch afscheid van het bestuur van de Catharinaparochie. Vooral in die functie hebben we haar leren kennen als een zeer belezen persoon, die zelf ook handig met de taal omspringt: haar teksten en toespraken zijn mooi opgebouwd niet zelden rondom citaten van anderen.
We hebben Mariet ook leren kennen als een erg
beminnelijk persoon, die iedereen met respect behandelt, daarbij eerlijk voor haar mening uitkomend.
Mariet, wij weten dat je
hart bij de Catharinaparochie ligt. We hopen dat je in je werk en
niet te vergeten in je
sportieve leven genoeg
afleiding vindt. Voor
ons heb je een blijvende stempel gedrukt op
het functioneren van
het bestuur.
Mariet, bedankt!

Het zijn pastores én vrijwilligers en u, die steeds
opnieuw het Woord uitdragen in voorgaan, onderricht, diaconie en gemeenschapsopbouw; wij samen vertellen het grote verhaal in goede woorden
en daden. Zo varen we door de tijd.
Om te blijven varen is alle inzet nodig. Samen met
u proberen we koers te houden. Alle kernen worden nu in nieuwe (administratieve en financiële)
systemen ondergebracht. Zo brengen we de parochie in kaart, onze parochie die eindelijk financieel
gezond aan het worden is.
Op deze plek neem ik nu afscheid van twee voortvarende vrijwilligers: Rien van Noort en Theo
Michielsen. Zij hebben met overgave hun expertise
in de gebouwencommissie ingebracht. Samen
hebben zij respectvol drie kerksluitingen begeleid
en zich intensief beziggehouden met roerende en
onroerende zaken voor en achter de schermen.
Het bestuur waardeert hun grote inzet en zal hun
deskundige bijdragen missen. Ons nieuwe be-

zet het blauw van de zee
tegen het blauw van de hemel
veeg er het wit van een zeil in
en de wind steekt op (Willem Hussem)
Bestuur Catharinaparochie
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Ik dank het bestuur, de collega’s, de teamassistente en u allen voor het geschonken vertrouwen en
wens de parochie vele kansrijke jaren toe.

■ DIAKEN EGBERT BORNHIJM
Eind 2016 werd ik door bisschop J. Liesen gevraagd de nieuw te benoemen pastoor Han
Akkermans in Oosterhout te ondersteunen bij diens
taken. Ik hoefde niet lang na te denken, want ik
kende Han al uit een goede samenwerking in de
regio Halsteren, die uitgroeide tot de Sint Christoffel Parochie. En ook al zou mijn bijdrage gering zijn
-slechts één dag per week- ik hoopte daarmee de
nieuwe pastoor te kunnen helpen. Wij wisten beiden weinig van de precieze situatie van de Catharinaparochie, maar misschien was dat wel in ons
voordeel. Een frisse blik is nodig om problemen
maar ook kansen te kunnen zien.

Egbert Bornheim
Sinds januari 2017 assisteerde en adviseerde diaken Egbert Bornhijm het pastoraat en bestuur van
de Catharinaparochie op velerlei gebieden. Per 1
januari 2018 heeft hij andere taken gekregen en zal
zich op verzoek van pastoor Han Akkermans en
het bestuur tot de zomer alleen nog buigen over de
communicatie (PR) van de parochie.
Het bestuur en pastorale team bedankt hem voor
zijn kundige inzet voor de parochie.

Nu, ruim een jaar later, denk ik dat we in moeilijke
omstandigheden al iets hebben bereikt. Een nieuw
organogram van hoe de lijnen in de parochie behoren te lopen, heeft helderheid gebracht in de onderlinge taken en verantwoordelijkheden. Het was een
noodzakelijke aanzet om overzicht te krijgen en zo
de samenhang in de Catharinaparochie te bevorderen. Onderscheid maken op het gebied van pastoraat en beheer, tussen de taken van adviseren,
beleid bepalen en uitvoeren is een belangrijk instrument om het handelen eenzelfde richting te
geven.
Het idee dat we allemaal samen voor de Catharinaparochie en voor ons gedeeld geloof in de bevrijdende boodschap van Jezus Christus staan,
was niet overal een vanzelfsprekendheid. De verschillen zijn vaak onnodig vergroot, waardoor het
zicht op wat samen gedeeld wordt, onduidelijk is.
Dat we allen kinderen van de ene God zijn, was
niet zo evident. Ik schrok af en toe van het ongeloof
in de kracht van het evangelie om ook voor jongeren aanspreekbaar te zijn (en daarmee toekomst te
schrijven voor de parochie). Ik heb me ook verbaasd hoe negatief men over elkaar dacht en
sprak.

Han Akkermans

CATHARINANIEUWS
■ MEDIAVIERINGEN
Op zondag 14 januari vond in Oosterhout de eerste
mediaviering plaats vanuit Basiliek St. Jan op de
Markt. Pastoor Han Akkermans ging voor in de
eucharistieviering, die muzikaal werd opgeluisterd
door het Sacramentskoor uit Breda.
Pastoor Han heeft er al de nodige ervaring mee,
o.a. in Halsteren was hij enige tijd de vaste celebrant van de mediavieringen vanuit het bisdom
Breda.
Dit was de eerste van 5 mediavieringen, die verspreid over het jaar gehouden gaan worden.
De volgende staat gepland op zondag 13 mei
(Moederdag) met de gewijzigde aanvangstijd van
10.30 uur. Deze wordt rechtstreeks vanuit de basiliek op tv uitgezonden. De resterende drie vieringen
staan gepland in het tweede halfjaar en zullen in
het volgende parochieblad nader bekend worden
gemaakt.
Deze eerste mediaviering werd voorafgegaan door
het geloofsgesprek met pastoor Han Akkermans.
Hij vertelde over de dierbare plek die Oosterhout
voor hem is, hij ging er naar de middelbare school,
de familiewortels liggen hier en hij is 18 jaar monnik
geweest in St. Paulusabdij.
Op de vraag van Leo Fijen over fusieprocessen
kwam als antwoord dat er geen recept voor een
goede fusie bestaat. Han was graag in Roosendaal
en mocht er de kers op de taart zetten na een goed
proces. “We moeten met elkaar in gesprek en er
moet een nieuwe formule komen. Het samenbrengen van eenheid in verscheidenheid zal geen gemakkelijk proces zijn. De opbouw verloopt soms
met horten en stoten. Het gaat erom dienstbaar
aan elkaar te zijn”.

Vanaf het begin ben ik met de pastoor langs gegaan bij de verschillende kernen en groepen en
troffen we veel mensen van goede wil: gelukkig
maar! Oosterhout en de dorpen er om heen, de
verschillende geloofsgemeenschappen binnen
Oosterhout: we zagen ze als facetten van eenzelfde diamant. En wanneer we mensen daarvan konden overtuigen, groeide als vanzelf het Catharinagevoel. Die positieve kracht is nog steeds hard
nodig om niet als een onbestuurbaar schip vast te
lopen. Door keuzes te maken en er veel energie in
te stoppen groeide het aantal communicanten en
vormelingen. Het parochiebestuur is met enkele
mensen versterkt en per 1 juli kwam er een fulltime
collega bij in de persoon van diaken Stefan Lange.
Mijn inzet was niet altijd voor iedereen even zichtbaar. Het ondersteunen van de pastoor is vaak ook
het uitwisselen van gedachten en ervaringen die
nodig zijn om te achterhalen wat noodzakelijk is
voor de parochie.

Ad van der Made
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■ SCHOLA CANTORUM OOSTERHOUT

Schola Cantorum Oosterhout zingt onder leiding
van Rudi Oomen. Vormgeving, Walther Halters.
De toegang is gratis, een vrije gave is van harte
welkom!

De donkere metten van de Goede Week zingen
Indrukwekkende meditaties op het lijden van Christus in een opeenvolging van psalmodie, klaagzangen van Jeremia en dramatische responsories.
Door de eeuwen heen is het mooiste gregoriaanse
repertoire in deze gezangen bijeengebracht. Voor
de monniken was het Gregoriaans eten en drinken
van de vroege morgen tot in de nacht. Zo laat
Schola Cantorum Oosterhout het nog steeds klinken en het Latijn versterkt de mystiek.

Walther Halters

■ ONDANKS ALLES IS ER TOEKOMST
Eerste Heilige Communie en Vormsel
Regelmatig lees je berichten (of hoor je geluiden)
dat het geloof een aflopende zaak is, dat het na
deze generatie ophoudt. Ik geloof daar niet in.
Dit jaar zijn er 36 kinderen die meedoen met de
voorbereiding voor de Eerste Heilige Communie;
dat zijn er tien meer dan vorig jaar. Net als vorig
jaar, worden dit jaar de ouders betrokken bij de
voorbereiding. Zij hebben hun eigen samenkomst
parallel aan de voorbereiding van hun kinderen.
Zowel de kinderen als de ouders reageren enthousiast op de wijze van voorbereiding. De, voor onze
parochie, nieuwe manier van voorbereiden werd
vorig jaar geïntroduceerd.

De Metten maken deel uit van
het getijdengebed in kloosters
en worden ’s
nachts of in de
vroege ochtend
gezongen.
In de middeleeuwen ontstaat
in de NoordEuropese kloosters het gebruik
om tijdens de
metten
van
Goede Vrijdag
en Stille Zaterdag de vijftien
kaarsen, die in
de verder donkere kerk branden, na het zingen van
een psalm één voor één te doven zodat het steeds
donkerder wordt, vandaar de naam: Donkere Metten! In de 9e eeuw besluiten sommige abdijen dat
ook op Witte Donderdag te doen.

Een soortgelijke manier van voorbereiding hebben
we vorig jaar gehad rond het vormsel. Of het aan
de methode ligt, aan het enthousiasme van de
werkgroepleden of het neerdalen van de Heilige
Geest: zowel de ouders als de kinderen willen een
vervolg; ze willen dat het doorgaat.
Om hier gehoor aan te geven, zijn we op dit moment bezig met het opzetten van een programma
voor de ouders én een programma voor de vormelingen. Deze programma’s worden opgezet met
nieuwe enthousiaste vrijwilligers.
Als ik naar deze ontwikkelingen kijk, dan kan ik
alleen maar geloven in een toekomst voor onze
Catharinaparochie, ons bisdom en onze kerkprovincie als onderdeel van de wereldwijde Kerk van
Christus.

Kaarsen en gerommel!
De kaarsen die worden gedoofd, verwijzen naar de
apostelen, die, na het verraad van Judas, Christus
één voor één verlaten. De laatst brandende kaars
wordt niet gedoofd, maar weggeborgen. Vanuit de
koorbanken klinkt dan gerommel. Het symboliseert
het natuurgeweld van aardbeving en gedonder dat
met Christus’ dood gepaard gaat. Op Paasmorgen
wordt die brandende kaars weer teruggeplaatst;
zinnebeeld van de verrijzenis, het nieuwe licht.

Diaken Stefan Lange

■ HET VERHAAL CENTRAAL
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.

Welkom!
Beleef, samen met de Schola, in de late (donkere)
vooravond van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en
Stille Zaterdag deze drie bijzondere bijeenkomsten;
het Triduum Sacrum. Ook als u kiest één of twee
avond(en), bent u natuurlijk van harte welkom.
In de Goede Week bestaan de Donkere Metten uit
drie zo genaamde Nocturnen. De Schola zingt telkens de eerste Nocturne van een bepaalde dag.
Zo duurt elke bijeenkomst maximaal 40 minuten.
Let goed op de data en het aanvangsuur.
Plaats: Sint-Jansbasiliek, Markt in Oosterhout
Data en tijden zie pagina 10.

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: Verrijzeniskerk, Vondellaan 43
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27 maart - De kruisweg beeldend verteld
Kees Maas, vroeger missionaris in Indonesië en nu
een bestuursfunctie in Teteringen. Laat op zijn eigen inspirerende wijze beelden zien en teksten
horen bij de kruisweg van Sieger Köder.
18:15 uur vastenmaaltijd: aanmelden bij secretariaat
dat hieronder vermeld staat.

Het voortdurend herhalen van een gebed met een
gebedssnoer in de hand, zoals dat bij het bidden
van de rozenkrans gebeurt, is een vorm van gebed
die in meer religies voorkomt, onder meer bij moslims.
Tijdens het rozenkransgebed wordt één van de
delen van de zogeheten Geheimen van de Rozenkrans overwogen. Dit is een korte samenvatting
van het levensverhaal van Jezus en Maria, ontleend aan de evangeliën. Elk deel bestaat uit vijf
overwegingen.

24 april - Grillroom Jerusalem
Middelpunt van de wereld, gouden bokaal.
Leo Ligthart, klinisch (neuro) psycholoog, werkzaam als forensisch psycholoog. Daarnaast in de
opvang, zorg en behandeling van gezinnen van de
eerste en tweede generatie migranten uit specifieke gebieden.

De geheimen zijn: de blijde geheimen, de droevige
geheimen, de geheimen van het licht en de glorievolle geheimen. Soms wordt hierbij een korte uitleg
gegeven. Het afsluitend gedeelte van het rozenkransgebed vormt de Litanie van de maagd Maria,
het aanroepen van Maria en het smeken om genade of genezing.

15 mei - Wat is bidden/ wat kan bidden zijn
Stefan Lange, sinds 2 juli 2017 diaken en werkzaam in de Catharinaparochie en verbonden met
Chemin Neuf. Getrouwd met Karin en vader van 3
dochters. Wat heeft bidden voor hem betekend in de
periode dat Karin en hij gescheiden waren.

Binnen de Catharinaparochie wordt de rozenkrans
gebeden in de volgende kernen:
• Marcoen in Dorst op dinsdagavond om 19.00
uur met afwisselend bidden en zingen.
• Basiliek St. Jan Oosterhout op dinsdagavond
om 19.00 uur.
• Joh. de Doper in Oosteind op woensdagavond
om 18.30 uur.
• Cornelius Den Hout (sacristie) op woensdagavond om 19.30 uur.

Vervoer voor ophalen en/of terugbrengen kan worden geregeld: Telefoon: 0162-453502
E-mail: info@verrijzeniskerkoosterhout.nl

■ MEIMAAND MARIAMAAND
Mei is in de Katholieke Kerk de Mariamaand. De
Romeinen noemden de meimaand naar de moedergodin Maia. In de Middeleeuwen ontstond in
Italië het gebruik om mei toe te wijden aan Maria,
de Moeder Gods.

Ad van der Made

■ ORIËNTATIE
Idealiter is een kerkgebouw georiënteerd, dat wil
zeggen naar het oosten (oriënt) gericht. Vanaf de
eerste eeuwen baden de christenen in de richting
van de opkomende zon. Ze verwachten de wederkomst van de Heer als een nieuwe dageraad. De
echo hiervan klinkt in allerlei teksten, bijvoorbeeld
in een Adventslied: O kom, o kom, Gij Oriënt, en
maak uw licht alom bekend; verjaag de nacht van
dood en nood, wij groeten reeds uw morgenrood.

Parochies besteden in de meimaand extra aandacht aan de devotie tot Maria. Dat gebeurt door
het organiseren van het rozenkransgebed, een
bloemen- en kaarsenhulde bij Mariabeelden, (vroeger) het houden van Mariaprocessies en het organiseren van bedevaarten naar Mariaoorden.
Oktober wordt in de Katholieke Kerk beschouwd
als de tweede Mariamaand. Deze devotie is een
uitbreiding van het liturgische feest van Maria van
de Rozenkrans.

In hun huizen gaven de christenen het oosten aan
met een kruis op de muur. Let wel: de oriëntatie is
niet per se de richting van Jeruzalem. Ook ten oosten van Jeruzalem bad men in de richting van de
opkomende zon. De middeleeuwse kerken in ons
land zijn nagenoeg allemaal georiënteerd. Later
bouwde men de kerken zoals de ruimte in de bebouwing het toestond. In de 19 eeuw werd deze
Heilige Linie herontdekt. Ook de laatste tijd wordt
hier en daar een pleidooi gehouden om een gebedsoriëntatie te praktiseren: zowel de voorganger
als de gemeenschap samen gericht naar het kruis,
de apsis of het altaar.

Rozenkransgebed in de kerken
De rozenkrans of
“Paternoster” is een
katholiek gebedssnoer. De ‘ketting’
bestaat uit 59 kralen, begint met een
kruisteken en het
bidden van het Onze Vader. Bij het
bidden van elk tientje (een rijtje van
tien kralen) denken
we na over het leven van Christus.

e

Uit: In Taal & Teken, liturgie in de katholieke kerk,
van Han Akkermans

5

■ KUNST IN DE KERKEN

mandorla is een ovale of amandelvormige stralenkrans, die het hele lichaam omgeeft.

Licht van
Christus

Oorspronkelijk wordt deze vorm alleen voor Christus gebruikt om zijn goddelijke natuur te benadrukken, later ook voor Maria en nog later ook voor
andere heiligen als beeld van hun verbondenheid
met Christus. Het glas- in- loodraam van Sint Marcoen in de kerk van Dorst plaatst de Heilige Marcoen daarom in een mandorla.

Als de zon
zichtbaar is,
maar
nog
laag aan de
hemel staat,
lijkt het alsof
de zonnestralen zich een weg banen naar de aarde toe. Wie
herkent niet dit beeld? In onze bossen is dit vaak te
zien, vooral vroeg in de morgen.

Licht is van groot belang in de architectuur van
kerken. In de vroege Middeleeuwen had men dikke, zware muren nodig om het gewicht van het dak
op te vangen. In verband met de sterkte van het
gebouw waren grote ramen niet mogelijk. Licht is er
schaars, maar juist deze donkere ruimte schept
met glas-in-loodramen een mystieke sfeer. Door
ontwikkelingen in de bouwwijze kan men later, in
de gotiek, de muren hoger en dunner maken en de
ramen groter. De zijkapellen laat men in elkaar
overlopen, waardoor één door zuilen onderbroken
ruimte ontstaat. Het licht binnen wordt gekleurd
door schitterende glas-in-loodramen. Vooral als het
zonlicht door dit glas schijnt ontstaat een speciaal
licht, in de ogen van de mensen een wonderbaarlijk
licht, waarin de geest van God zich openbaart.
Hierin ervaart men het transcendente, het voor
even boven de dagelijkse werkelijkheid uitstijgen
en zich verbonden voelen met het goddelijke. Inspiratiebron voor de neogotische architecten, zoals we
kunnen zien in onze basiliek.

Door de tijden heen is dit verschijnsel in verband
gebracht met God of met goddelijke openbaring.
Dit licht, dat vormen en kleuren zichtbaar maakt,
strijkt langs de bomen in het bos en plaatst ze in
een bijzonder daglicht. Het vanzelfsprekende licht
wordt op een bijzondere manier zichtbaar gemaakt.
‘Licht uit licht’ staat in een van onze geloofsbelijdenissen. In het Bijbelse denken is het licht de openbaring van Gods aanwezigheid.
Vanaf de vierde eeuw zie je dat Christus afgebeeld
wordt met een lichtkrans, die zijn goddelijke oorsprong duidelijk maakt. Ook in de oude klassieke
niet - christelijke kunst zie je dat goden met een
stralenkrans worden afgebeeld als teken van hun
bovenaardsheid. Die stralenkrans is dus niet nieuw,
maar drukt het geloof in Jezus als zoon van God
uit. Daarom wordt hij in een bijzonder licht geplaatst. Officieel heet dat een nimbus, een wolk. Je
kunt het een wolk van licht noemen.

Hoe anders is het licht in de moderne kerken.
Het geloof dat God niet alleen in het licht zelf aanwezig is, maar in alles wat door het licht geraakt
wordt, speelt hierin een rol. Gods aanwezigheid
wordt in mensen zichtbaar, daar waar sprake is van
liefde voor en verbondenheid met de medemens en
de natuur. Zijn aanwezigheid in ons maakt het samenleven lichter. We spreken van immanentie.

In het afgebeelde
devotieprentje uit
de
zeventiende
eeuw van Sint
Marcoen is deze
combinatie
van
wolk en strijklicht
(met regenboog)
duidelijk zichtbaar.

De architectuur van moderne kerken legt het accent op deze verbondenheid.
Het licht is gericht op gezamenlijkheid. Er is ruimte
voor ontmoeting en gesprek.

Vanaf de vijfde
eeuw zie je dat
ook de apostelen,
als getuigen van
Christus en Maria,
een nimbus krijgen en nog een
eeuw later ook de martelaren en heiligen. Meestal
is de nimbus een cirkelvorm in geel of goud en kan
een getekende lijn zijn of helemaal ingevuld. De
cirkel wordt geplaatst rondom het hoofd, maar kan
ook zwevend boven het hoofd aangebracht worden. Er zijn talrijke variaties.

Mensen zitten min of meer rondom het altaar. Gods
aanwezigheid wordt gevoeld te midden van de
mensen. ‘Midden onder u staat hij die gij niet kent’.
In onze parochie is de Verrijzeniskerk de enige
kerk die hiervan een voorbeeld is.
Liesbeth Berflo

■ KINDERNEVENDIENST
In het koetshuis, naast de basiliek houden we ongeveer maandelijks een kindernevendienst.
Met Kerst was het een gezellige drukte en uiteraard
stond het kerstverhaal centraal.

Een nimbus wordt ook wel een aureool genoemd.
Dat is niet helemaal juist, want een aureool of een
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Frans-romantische orgel met de uitbundige akoestiek en de verstilde atmosfeer van de gotische
Basiliek, maakt de orgelconcerten steeds weer tot
een belevenis.
Ook dit jaar zullen de virtuoze orgelkunsten van de
organisten via een beeldverbinding beneden voor
het publiek zichtbaar worden gemaakt. Toegangsprijs voor de concerten is in principe € 7,50 (tenzij
anders aangegeven), jongeren en studenten hebben gratis toegang. Een vrije gave is uiteraard altijd
mogelijk.
In 2018 is er geen Matthäus Passion in de Oosterhoutse Sint Jansbasiliek. Als alternatief wordt u op
zondagmiddag 25 maart (Palmzondag, aanvang:
14.30 uur) een Passieconcert aangeboden met
medewerking van onze eigen Capella Catharina
(www.capellacatharina.nl) o.l.v. Jan Willems, met
enige solisten en de organisten Jan Willems en
Ton Stevens.
Op het programma staan o.a. het wonderschone
Miserere van Allegri en het indrukwekkende
Christus factus est van Bruckner.
Ook het Stabat Mater zal niet ontbreken.
Op orgel klinken orgelwerken o.a. van M. Dupré
(Crucifixion uit de Symfonie Passion), J.S. Bach en
J. Brahms.

Een tafel vol kinderen met Kerstmis
Met Driekoningen waren ook de aspirant communicantjes uitgenodigd. Naar aanleiding van het verhaal over de drie koningen en hun gaven mochten
alle kinderen een wens opschrijven voor het kindje
Jezus. Daarna kreeg iedereen een mini schatkistje
dat versierd mocht worden. De wens ging in het
schatkistje mee naar huis! Zo heeft iedere kindernevendienst een verdiepende activiteit.
25 maart, Palmzondag, willen we speciaal onder
de aandacht brengen: op die dag nodigen we weer
de communicantjes uit. Maar ook andere basisschoolkinderen zijn van harte welkom!
Aan ieder kind vragen we een versierde palmpasenstok in de vorm van een kruis mee te brengen.
Alle kinderen verzamelen die dag, vóór de viering,
achterin de kerk. Daar krijgen ze een haantje op
hun stok zodat het een mooie palmpasenstok is.
Na een optocht met de palmpasenstokken, verlaten
we de kerk voor de kindernevendienst. De kinderen
mogen zelf bedenken aan wie zij later hun palmpasenstok willen geven.

“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”: ook één
van de uitgangspunten van de Stichting Ludens.
Op zondagmiddag 15 april (aanvang: 15.00 uur)
wordt onder de projectnaam “Triple J” een concert
verzorgd door drie jeugdkoren uit Oosterhout,
Dongen en Raamsdonksveer o.l.v. Frans Bullens
en Floris Hovers m.m.v. een blazersensemble en
organist Ton Stevens. Een concert met aanstekelijke (koor)muziek door piepjonge zangers.
Evenals vorig jaar vindt er, op dinsdag 12 juni
(20.00 uur/toegang € 5), een benefietconcert plaats
voor het onderhoud van het Maarschalkerweerdorgel. Wederom zullen het jongerenkoor YRDV uit
Raamsdonksveer en het Schoolkoor en -orkest van
het Stedelijk Gymnasium te Breda, o.l.v. Jan van
Dun, Frans Bullens en Jan Willems voor u optreden
met een afwisselend programma (“jong en klassiek”).
In de zomermaanden (juli en augustus) vindt weer
de succesvolle serie Marktconcerten plaats
(waarover in de volgende uitgave meer).

De volgende kindernevendiensten zijn op:
25 maart (Palmzondag), 1 april (eerste Paasdag),
20 mei (eerste Pinksterdag), 24 juni (feest van Sint
Jan); steeds tijdens de viering van 10.00 uur.
Namens de werkgroep kindernevendienst,
José van den Bogaart

■ STICHTING LUDENS
Orgelconcerten eerste half jaar
Van harte nodigt de Stichting Ludens u uit voor
haar concertserie 2018, waarin wederom een aantal concerten rondom het Maarschalkerweerdorgel
wordt georganiseerd. Op het tijdstip van publicatie
van dit parochieblad zit het eerste concertweekend
(“Shelter”-project) er alweer op. De afgelopen jaren
keken veel muziekliefhebbers verbaasd op, toen ze
de warme klanken van het gerestaureerde
Maarschalkerweerdorgel (1890) in onze Basiliek
voor de eerste keer hoorden. De combinatie van dit

LUDENS vrienden-actie – Word vriend!
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 Vrienden-actie gestart.
Voor nadere informatie verwijzen wij graag naar
onze website: www.stichtingludens.nl. Vanaf 2013
is de Stichting Ludens ook te vinden op Facebook.
De Stichting Ludens heeft een ANBI-status, en met
ingang van 1 januari 2012 ook een CI-status (cultu7

rele instelling), waardoor het voor u fiscaal aantrekkelijk kan zijn om ons financieel te steunen.

Heeft er iemand een suggestie voor de naam van
dit koor? Reacties kunnen gestuurd worden naar:
info@catharina-parochie.nl

Ton Stevens
Organist Capella Catharina /
muzikaal adviseur Stichting Ludens

Han Akkermans

■ LEDEN/KERKBIJDRAGEADMINISTRATIE

■ PAROCHIEKOOR

Algemene verordening gegevensbescherming
De tijd van de kaartenbakken ligt al ver achter ons.
Vrijwilligers van de parochiekernen houden de leden- en kerkbijdrageadministratie bij op de computer in ”Navision”. Via SILA worden de mutaties
(verhuizing, huwelijk, overlijden enz.) verstrekt aan
de parochie, die vervolgens worden verwerkt in
Navision. SILA is een tussenstation. Ze ontvangt
mutaties van de basisadministratie van de gemeente en geeft ze op haar beurt door aan de aangesloten kerkgemeenschappen.
Zoals u wellicht gehoord heeft, zal met ingang van
1 mei 2018 de nieuwe, strengere Europese regelgeving van kracht worden rond de privacy en inzage in de registratie van persoonsgegevens. Om op
deze nieuwe regelgeving voorbereid te zijn, is er
een mogelijkheid ontwikkeld om ieder geregistreerd
lid van onze kerk direct (d.w.z. zonder tussenkomst
van een persoon/organisatie) inzage te geven in de
van hem/haar geregistreerde gegevens.
In “DocBase” en Exact Online zal dit gerealiseerd
worden. De mensen die nu in Navision werken
krijgen een dag scholing, zodat zij straks in het
nieuwe DocBase en Exact Online kunnen werken.
De volledige administratie zal op korte termijn in
één keer worden omgezet. Dit vraagt grote inzet
van de betrokken vrijwilligers, maar het werken in
de nieuwe omgeving zal zeker ook zijn voordelen
hebben.

In de loop van 2017 is er enkele malen een parochiebreed koor samengesteld naar aanleiding van
bijzondere gelegenheden: het afscheid van Ronald
van Bronswijk en Hennie van Hattum, de installatie
van Han Akkermans, de Paaswake en het afscheid
van Ed de Kever.
De reacties van de koorleden en de kerkgangers
waren heel positief. Een groot koor dat klonk als
een klok. Het was opvallend dat zelfs na één gezamenlijke repetitie het koor ‘stond’. Daar waren
natuurlijk repetities in eigen kring aan vooraf gegaan. Vanwege de goede ervaringen wil de Catharinaparochie zo’n koor ook in 2018 bijeenroepen
voor een viering in de Basiliek St. Jan. We kiezen
in principe voor dagen dat er één parochiële viering
is, zodat veel koorleden zich kunnen aansluiten.
Maar er zijn ook andere aanleidingen om dit koor te
laten zingen. Zo was er 7 januari jl. de start van de
parochiële voorbereiding op de eerste Communie
en 25 november zal dit koor kunnen zingen in de
Mediaviering. Die zondag is het tevens de feestdag
van onze patrones Catharina van Alexandrië.
De komende data staan hier op een rijtje:
• Zaterdag 31 maart, 22.00 uur: parochiële viering
Paaswake
• Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei, 10.00 uur:
parochiële viering
• Zondag 23 september, 10.00 uur: Eucharistie
met bisschop Liesen als besluit van de bisschoppelijke visitatie.
• Zondag 25 november, 10.30 uur (!): feest van
Christus Koning, tevens Catharinadag.
Deze mediaviering wordt rechtstreeks uitgezonden
op NPO 2.
De koren worden telkens aangeschreven en de
bladmuziek wordt tevoren verspreid zodat de gezamenlijke repetitie vlot kan verlopen. Repertoire
dat gekozen wordt, is vaak ook geschikt om voor
een andere bezetting te gebruiken, bijvoorbeeld 2stemmig vrouwenkoor en 3-stemming gemengd
koor. Daarmee komt de tijd die aan het Parochiekoor wordt besteed ook ten goede aan het eigen
koor!

Rianne Claassen, teamassistente

■ COMPASSIE
Hoewel het menselijk bestaan vol met lijden is,
biedt het leven ook volop uitzicht om daar mee om
te gaan; door er zin en betekenis aan te geven.
Religies en zingevingssystemen geven daar elk op
hun eigen specifieke manier mogelijkheden voor
aan.
Lijden is waar de levensvreugde ontbreekt. Leed
kan zich in allerlei vormen aandienen. Verdriet,
verlies van een partner, van werk, van zin en betekenis in het leven, bij eenzaamheid, ziekte, ouderdom, geweld, oorlog en dood. Het zijn allemaal
gedaantes van lijden. Zo is het leven niet bedoeld.
Compassie is stilstaan bij dat lijden, er oog voor
hebben. In de aanlooptijd naar Pasen, de passietijd
of de veertigdagentijd, wordt Jezus’ lijdensverhaal
herdacht. Overal worden klassieke uitvoeringen
van de Matthäus- en Johannes-passion ten gehore
gebracht.
The Passion is sinds 2011 een populair paasevenement waarbij bekende artiesten het kruisigings-

In principe zal er vrijdagavond vóór de viering een
gezamenlijke repetitie zijn in de Basiliek. De deelnemers worden daarvan op de hoogte gesteld.
Hopelijk voelen vele enthousiaste koorleden en
koren zich aangesproken!
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verhaal van Jezus vertellen. De moderne vertelling
over de laatste uren van Jezus’ leven, lijden én
opstanding spreekt enorm aan. Het wordt op Witte
Donderdag gehouden en rechtstreeks op televisie
uitgezonden. De meningen zijn verdeeld over het in
beeld brengen van het lijdensverhaal van Jezus.
Smaken verschillen. Het lijden van Jezus verwijst
ook naar ons eigen lijden, naar het lijden van onze
naasten, dichtbij en ver weg. Mensen hebben
moeite met het showelement daarin. Maar dat lijden wegmoffelen en verdringen werkt ook niet. We
kunnen niet doen alsof het lijden niet bestaat. Het
leven is niet altijd zoals we willen dat het is; leven is
niet zo maakbaar als vaak wordt gewenst of verondersteld. Aan de andere kant is het ook niet de
bedoeling om het lijden op te hemelen. Passie is de
hartstocht waarmee Jezus zijn leven leidde, waarmee hij tevens zijn lijden vond. Compassie is méde-lijden met dat lijdensverhaal.

Door het vaststellen van de dag waarop Eerste
Paasdag valt worden andere dagen zoals Aswoensdag (met carnaval daar pal voor), Palmzondag en de Goede Week, Hemelvaart en Pinksteren
daarvan afgeleid. Pinksteren is een zondag op de
50ste dag na Pasen. Hemelvaart valt op donderdag
10 dagen voor Pinksteren.

Kerstmis heeft met 25 december altijd een vaste
datum. Dat is de dag waarop door christenen de
geboorte van Jezus Christus wordt gevierd. Soms
valt Kerstmis op een zondag, maar de meeste jaren op door-de-weekse dagen. Nieuwjaar valt precies een week na Kerstmis.

Veertig dagen is een lange tijd in onze samenleving, waarin alles snel moet en we van het ene
moment naar het andere rennen. Veertig dagen stil
staan?
In de getallensymboliek is 40 het getal van test en
beproeving. Zien dat lijden en onmacht onvermijdelijk is, vraagt om een proces. Een periode waarin
de ervaringen met onmacht om het met elkaar uit
te houden en met lijden om te gaan op de proef
worden gesteld. Dat vraagt om tijd. Tijd om het
lijden op te merken, om het onder ogen te zien. Tijd
om lijden en leed met elkaar te delen.
Gedeelde smart is halve smart, is het gezegde.
Ingekapseld en stil verdriet stolt en verhardt zich.
Door met elkaar te praten verdwijnt het niet. Met
tranen wordt het verdriet misschien niet opgelost,
maar vloeibaar wordt het wel.

Hoewel Pasen theologisch gezien veel belangrijker
is, wordt buiten de Liturgie het kerstfeest in het
Westen veel nadrukkelijker gevierd.
Ad van der Made

■ RKJ QUO VADIS
De inloop om 18.30 uur staat open voor jongeren
tussen 16 en 30 jaar. Om 19.00 uur gaan we gezamenlijk eten (hiervoor wel aanmelden!).
Rond 20.00 uur wordt het thema van de avond
aangesneden en vanaf 21.30 uur is de naborrel.
Jullie zijn van harte welkom op zaterdagavond
14 april, 12 mei en 9 juni.
Locatie: De pastorie op Markt 17, Oosterhout
Facebookpagina: RKJ Quo Vadis
E-mailadres: rkj.quovadis@gmail.com

Zo is de veertigdagentijd een tijd van compassie,
leren omgaan met lijden als voorbereiding en overgang naar de vreugdevollere tijd van Pasen. Een
tijd van opstanding. Letterlijk is ‘opstanding’ wel
een heel mooi woord in deze context.
Opstand tegen lijden, leed en verdriet. Opstand
tegen de chaos in de wereld.

RKJ Quo Vadis
Roy Soeters

■ OECUMENE REIS OOSTERHOUT (ORO)

Henny Hoedemaker

Van 10 t/m 15 september wordt weer een busreis
georganiseerd door Zwaluw-reizen te Giessen.
Op het programma staan bezoeken aan o.a.
Vézelay (Abdijkerk en basiliek), Taizé (oecumenische gemeenschap), Genève (oecumenisch centrum met Wereldraad van Kerken en de kerk van
Calvijn), Straatsburg (Europees parlement en kathedraal) en Mainz (Stephanskirche met ramen van
Chagall).
Kosten € 564,00 exclusief lunches, drankjes en
excursies.
Toeslag € 144,00 voor 1 persoonskamer.
Informatie/opgave deelname: Cees Pijpers,
tel. 0162-432738

■ WANNEER VALT PASEN?
Op het Concilie van Nicea, in het jaar 325, werd de
datumberekening voor Pasen vastgesteld. Bepalend is het begin van de lente op 21 maart.
Pasen valt op de eerste zondag na de eerste volle
maan op of na het begin van de lente.
De 40-dagen-tijd voor Pasen is de vastentijd. Deze
periode loopt van Aswoensdag tot Pasen. Totaal
zijn dat 46 dagen, maar op zondagen wordt niet
gevast en die tellen niet mee. Zodoende blijven er
40 dagen over.
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■ SPECIALE VIERINGEN

Eerste Paasdag 1 april
• 09.30 uur: Joh. den Doper - W. de Leeuw
• 09.30 uur: Verrijzenis - C. Maas
• 10.00 uur: Basiliek St.Jan - H. Akkermans/S. Lange
• 11.00 uur: H. Marcoen - Th. van der Leest

Kindernevendienst
Op de laatste zondag van de maand:
10.00 uur: Basiliek St. Jan - eucharistie
Zondag 25 maart (Palmzondag) en
Zondag 1 april (Eerste Paasdag)

Tweede Paasdag 2 april
• 10.00 uur: Basiliek St.Jan - Parochiële viering
B. van Leijsen m.m.v. Gregoriaans koor

Palmzondag
zaterdag 24 maart
• 17.00 uur: De Vinder - H. Akkermans
• 19.00 uur: H. Joh. de Doper - S. Lange
zondag 25 maart
• 09.30 uur: Verrijzenis - H. Wortel
• 10.00 uur: Basiliek St. Jan - H. Akkermans/
S. Lange/I. Leemput
• 11.00 uur: H. Marcoen - H. Berflo
Dinsdag 27 maart
• 19.00 uur: Basiliek St. Jan - boeteviering,
parochiële viering - H. Akkermans/S. Lange

■ KRONIEK VOOR WIE DE KLOK LUIDDE
Het H. Doopsel ontvingen

Woensdag 28 maart
• 19.00 uur: Chrismaviering in St. Josephkerk,
Roosendaal - Bisschop J. Liesen

16-12
17-12
17-12
17-12
04-02
04-02

• 21.15 uur: Basiliek St. Jan - Donkere Metten van
Witte Donderdag m.m.v. Scola Cantorum
Witte Donderdag 29 maart
• 19.00 uur: Basiliek St. Jan - Parochiële viering
H. Akkermans/S.Lange

Alvaro Hassana (Basiliek)
Jayla van Ooijen (Basiliek)
Klaas van Steijn (Basiliek)
Amber Hesemans (Marcoen)
Tonia Kuijpers (Basiliek)
Nina Ligtvoet

Het H. Vormsel
Bisschop J Liesen diende op
1 december in de
Joh. de Doperkerk Oosteind
het H. Vormsel toe aan:

• 21.15 uur: Basiliek St. Jan - Donkere Metten van
Goede Vrijdag m.m.v. Scola Cantorum
Goede Vrijdag 30 maart
• 15.00 uur: Kruisweg
Basiliek St. Jan - H. Akkermans
H. Joh. de Doper - R. Loonen
H. Marcoen - H. Berflo
• 16.30 uur: Kinderkruisweg
H. Marcoen - I. Leemput
• 19.00 uur: Goede Vrijdagviering
Basiliek St. Jan - H. Akkermans

Frido Tange, Milco van Leijsen, Max van Opstal,
Tobi van Aalst, Amy Rohder, Britt Gouverneur,
Samuel Bastiaansen, Marian Bastiaansen, Jasmijn
van den Oever, Thijs Offereins, Lieke Offereins,
Paulien Smeets, Jasmijn van Roessel, Bram van
den Oever, Daniel Kop, Stella Kop

Van ons gingen heen
30-11

• 21.15 uur: Basiliek St. Jan - Donkere Metten van
Stille Zaterdag m.m.v. Scola Cantorum

30-11

Stille Zaterdag/Paaswake 31 maart
• 22.00 uur: Basiliek St. Jan - Parochiële viering
H. Akkermans/S. Lange
Wijding Paaskaarsen en water m.m.v.
Parochieel Koor

05-12
05-12
07-12
09-12
16-12
10

Mies de Vet-Hoevenaars
97 jaar (Basiliek)
Leo Snoeren 87 jaar
(Basiliek)
Annie Kuijpers 87 jaar
(Basiliek)
Sjaak Luijten 85 jaar (Basiliek)
Wies de Leeuw-Bekkers 79 jaar
(Verrijzenis)
Jan Willemse 74 jaar (Basiliek)
Betsie Caron-van Bavel (Basiliek)

17-12
18-12
23-12
24-12
25-12
02-01
05-01
05-01
07-01
10-01
11-01
11-01
19-01
19-01
29-01
30-01
02-02
03-02
10-02
14-02
15-02

■ INTERVIEW

Jo Stadhouders-Gelderman 86 jaar
(Basiliek)
Anny Ruigrok-Batist 82 jaar (Basiliek)
Janus Pheninckx 86 jaar (Joh. de Doper)
Joke Wiegeraad-Hoeve 78 jaar (Basiliek)
Jan Broeders 82 jaar (Basiliek)
Toos Nouws-Kuijstermans 91 jaar
(Marcoen)
Will Vermeulen 69 jaar (Basiliek)
Willy Oomen-van Leijsen 77 jaar
(Joh. de Doper)
Cerillus de Kever 97 jaar (Basiliek)
John van Dongen 77 jaar (Verrijzenis)
Riet Krijnen-Roovers 90 jaar (Basiliek)
Christ Meeuwesen 80 jaar (Marcoen)
Clazien Timmermans-van der Locht
82 jaar (Basiliek)
Art van Hevele 82 jaar (Verrijzenis)
Piet Vermaas 95 jaar (Basiliek)
Heinrich Klostermann 90 jaar (Basiliek)
Annie in ’t Groen-Heeren 81 jaar (Basiliek)
Paula van der Avoird-Kanters 91 jaar
Frits Petit 83 jaar (Basiliek)
Truus de Bruijn-Roijmans 85 jaar
(Verrijzenis)
Mia Lansu 86 jaar (Basiliek)

Arabische viering in Breda
In een nieuwbrief lazen we over een Arabische
viering in de Michaelkerk in Breda. De belangstelling was gewekt en Nellie en ik gingen naar
Breda om daarbij aanwezig te zijn. De kerk vulde
zich behoorlijk met mannen, vrouwen en kinderen.
Er werd gebeden en gezongen en een priester ging
voor, alles in het Arabisch. In de kindernevendienst
was een groep kinderen actief bezig geweest. Een
aantal van hen las de voorbeden in het Nederlands. Die waren voor ons wel te verstaan. Toch
was de eucharistieviering in haar geheel goed te
volgen.
Meer mensen uit Catharinaparochie
In de kerk ontmoette ik mede-vrijwilligers van de
Catharinaparochie: Racha en haar man Izat met
hun dochter. Zij zijn actief in de Verrijzeniskern.
Maandelijks bezoeken zij de Arabische viering in
de Michaelkerk. De stap om met hen op een later
tijdstip een praatje te maken was door onze ontmoeting niet zo groot. Ik ben gastvrij ontvangen in
hun onlangs betrokken eigen woning. Van jaren op
een appartement wonen hebben ze nu een eengezinswoning. Iets verder weg van de Verrijzenis,
maar hun vrijwilligerswerk gaat gewoon door.
Racha zit een ochtend per week op het secretariaat
en houdt zich dan bezig met administratieve zaken.
Izat verzorgt tweemaal per maand het koffiedrinken
na afloop van de zondagochtendviering.

Mogen zij in Gods liefde verder leven

■ INLOOPHUIZEN
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.

De weg naar Nederland was niet gemakkelijk. Ze
woonden prettig in Irak, Izat volgde een technische
opleiding en startte tijdens zijn studie een eigen
bedrijf in auto-onderdelen. Ze moesten echter in
2008 hals over kop vluchten omdat het voor christenen niet meer veilig was. De strijd om Mosul zegt
daarbij genoeg. Alles achterlaten, maar waarheen?
Ze kenden mensen die al in Nederland woonden.
Mocht dat misschien hun nieuwe veilige thuishaven
worden? De verblijfsvergunning liet een klein jaar
op zich wachten. Toch zaten ze niet stil, leerden
Nederlands en Izat begon opnieuw aan een opleiding in de autobranche. Hij vond werk via uitzendbureaus en uiteindelijk een vaste baan in de omgeving. Daar werkt hij met veel plezier en is opnieuw
aan een studie begonnen. Racha zoekt ook werk,
maar voor haar valt het nog niet mee om dat te
vinden.

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.
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.
Inloophuis “Basiliek”
Markt 17 in pastorie van Basiliek St. Jan.
Geopend elke derde donderdag van de maand
van 14.00 tot 16.00 uur.

De familie is door de wreedheden in Irak helemaal
uit elkaar gehaald. Ouders en schoonouders wonen in verschillende landen, alsmede broers en
zussen. Even elkaar bezoeken is er niet bij, want
het aanvragen van een visum is voor enkele landen
een onaangename bijkomstigheid. Toch laten ze
zich niet uit het veld slaan en gesterkt door hun
geloof en kracht kijken ze vol vertrouwen verder.

Inloop Pastorie Dorst
Baarschotsestraat 87 naast de Marcoenkerk.
Geopend elke tweede woensdag van de maand
van 9.30 – 11.30 uur. Kosten € 2,00.
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Orkest Suryana
Na afloop speelde orkest Suryana (“Ons Syrië”)
buiten de Michaëlkerk vrolijke herkenbare muziek.

Voor de verdere invulling verwijs ik u naar de volgende uitgave en hoop dan een totaaloverzicht van
bestuur en functies te kunnen melden.
Ad Jespers, secretaris

DIACONIE
■ VIS GEVEN OF LEREN VISSEN?
“Geven we ze een vis of leren we hun vissen” is
een vaak gestelde vraag bij hulp aan een derde
wereldland. In het verleden werd de mensen veelal
een vis gegeven, maar die moesten ze dan wel op
onze voorwaarden klaarmaken. Tegenwoordig leren we de mensen vissen op een manier die aansluit bij hun kennis en vaardigheden. Dat geldt ook
voor het project van deze vastenactie; het ‘Households in distress’ (HID)-programma in Zambia.
Suryana is samengesteld uit een groep van ongeveer 30 jonge Syrische vluchtelingen, die in hun
eigen land in de regio Damascus al muzikaal onderlegd waren. Kapelaan Jochem van Velthoven
heeft ze bijeengebracht en is er nauw bij betrokken.
Het orkest krijgt instrumenten in bruikleen van de
fanfare uit Dorst. Orkest Suryana heeft al meerdere
keren opgetreden o.a. voor bisschop Liesen tijdens
een orthodoxe viering op Palmzondag vorig jaar en
in januari nog voor de 80 verjaardag van prinses
Beatrix.

Projectpartner
Het Vastenactie campagneproject 2018 wordt uitgevoerd door de Zusters van het Heilig Hart van
Jezus en Maria.
Zij zijn sinds 1962 in de Mbala-regio in Zambia actief op verzoek van de toenmalige overheid en van
de bisschop van het Mbala-Mpika-bisdom. Vanuit
hun missie hebben zij zich ingezet op het gebied
van onderwijs en ziekenzorg, waaronder voor
geestelijk en/of lichamelijk gehandicapte kinderen.
Zij hebben bijvoorbeeld een ziekenhuis gebouwd in
de regio (in samenwerking met het bisdom) en dat
jarenlang gerund.

e

Ad van der Made

CARITAS

De missie van de zusters in Zambia
Sinds de HIV- en aidspandemie hebben de zusters
in Zambia hun werkzaamheden verschoven. Het
ziekenhuis is overgenomen door de overheid en de
zusters hebben het HID-programma opgezet in
1991. Het doel van het HID-programma is om de
impact van HIV/aids te verminderen via voorlichting
en goede gezondheidszorg en door mensen te
helpen in hun eigen levensonderhoud te voorzien.
De zusters zijn de enige grote religieuze hulporganisatie in deze regio die op het gebied van HIV en
aids werkt.

De collectes voor de komende maanden:
7 en 8 april – Goederenbank De Baronie
5 en 6 mei – Memisa
2 en 3 juni – Lilianafonds
Bestuursmutaties
Zowel Lars op de Laak (secretaris) als Rik Joosen
(voorzitter) nemen afscheid van de Caritas.
Het secretariaat is voorlopig overgenomen door
Ad Jespers, die per mail te bereiken is:
info@ajespers.eu

Ad Jespers
Zuster Rogasiana met weeskinderen
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Binnen het HID-programma vallen: hulp aan weeskinderen en kwetsbare kinderen; opleiding en opvang van gehandicapte kinderen en volwassenen;
armoedebestrijdingsprogramma’s en bewustwordingsprogramma’s, maar ook directe noodhulp.

Henny in Kisangani gaat doen en de opbrengst van
de vastenactie volgend jaar zal dus helemaal ten
goede komen aan dit project. Henny vertrekt in de
tweede helft van dit jaar voor een aantal maanden
naar Kisangani in Congo en wij overwegen om,
voordat hij weggaat, een deurcollecte aan alle kerken te houden om hem alvast wat “zakgeld” mee te
geven. We zijn nog aan het onderzoeken, of de
vastenactie volgend jaar in het hele bisdom Breda
in het teken kan staan van het missionaire werk
van Henny Hoedemaker!
Wij houden u op de hoogte.

Het campagneproject
Het campagneproject richt zich op 300 hivpositieve mannen en vrouwen die weduwe/weduwnaar of alleenstaande (pleeg)ouder zijn,
die een laag inkomen hebben - tussen de 0 en 6
euro per week – en die gemiddeld zo’n zes tot acht
personen in hun huishouden tellen.

De Werkgroep Vastenactie
Het doel van dit project is om de onafhankelijkheid
van deze mensen (100 per jaar, drie jaar lang) te
vergroten door ze te trainen op ondernemerschap
en manieren om in hun levensonderhoud te voorzien. Het project zal ze bijvoorbeeld leren hoe ze
hun eigen onderneming kunnen starten en uitbreiden, ze een startkapitaal bieden of een starterspakket om een landbouwbedrijfje op te zetten.

■ MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID
Moet de kerk maatschappelijk betrokken zijn?
In deze tijd, waarbij het lijkt of iedereen vooral oog
heeft voor zichzelf en geen oog heeft voor de naaste, lijkt de vraag of de Kerk nog maatschappelijk
betrokken moet zijn niet zo belangrijk. Maar als de
kerk niet omkijkt naar de zwakkeren om ons heen
wie doet dat dan wel? Als er één boodschap vanuit
het Evangelie klinkt, dan is het wel de boodschap
dat we om moeten zien naar onze naaste. Denk
daarbij aan het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Durft u zich te laten inspireren door dat verhaal en in actie te komen?

Na drie jaar hebben de deelnemers aan het programma voldoende inkomen om goed voor hun
familie te zorgen. In totaal zullen met dit project
15.700 mensen in de Mbala-regio in Zambia bereikt
worden, waarvan 12.600 indirect.
Meer informatie is te vinden op de site van de Vastenactie. Helpt u mee om de mensen in Mbala een
toekomst te geven?

De Kerk zijn wij, wij die zeggen volgelingen van
Jezus Christus te zijn. Het was Zijn opdracht aan
ons om te kijken voor wie we een naaste kunnen
zijn om zo door daden de Blijde Boodschap te verkondigen. Het omzien naar de naaste krijgt onder
andere vorm door de diaconie.

Diaken Stefan Lange

■ VASTENACTIE 2019
Werpt zijn schaduw vooruit …..
Graag willen wij al vooruitkijken naar de Vastenactie van komend jaar, 2019 dus. De Vastenactie
staat dan in het teken van het missionaire werk wat
Henny Hoedemaker uit Dorst in Congo gaat doen.
Als gepensioneerd fysiotherapeut gaat hij als vrijwilliger zijn diensten aanbieden aan het Centre
Simama (dat betekent: sta op en wandel) opgericht
door de missionarissen van SCJ. Het centrum
wordt momenteel geleid door de Congolese paters
van Frères de la Charité. Centre Simama is vooral
een plaats van rehabilitatie in meerdere aspecten.
Meervoudig gehandicapten kinderen, volwassenen
uitgestoten uit de maatschappij vanwege lichamelijke of geestelijke beperkingen en albino' s. Zij
worden hier opgevangen, worden behandeld en
krijgen zo mogelijk de gelegenheid zich te scholen.
Er worden naailessen gegeven er is een schoenmakerij en een meubelmakerij. De bedoeling is dat
de gehandicapten een volwaardige plaats in de
lokale maatschappij verwerven en financieel onafhankelijk worden.
De werkgroep Vastenactie is dit ter ore gekomen
en voorgelegd aan de Stichting Vastenactie. Zij
waren, net als wij, enthousiast over het werk wat

De diaconie kent vele vormen. Enkele voorbeelden
zijn: ziekenbezoek, bezoek aan eenzamen en
rouwgroepen. Maar er is ook een andere vorm van
diaconie. Deze vorm van diaconie wordt uitgevoerd
door de Oecumenische Werkgroep Armoede
(OWA). De OWA houdt zich bezig met mensen die
door het maatschappelijk vangnet dreigen te vallen.
Door loketbegeleiding en directe hulp bij maatschappelijke instanties helpen ze deze mensen.
Ook staan ze regelmatig in contact met de Parochiële Caritas Instelling van de Catharinaparochie
(PCI) om direct financiële hulp te geven.
Sommige medewerkers van de OWA doen dit werk
al vanaf de oprichting. Het zijn echt betrokken
mensen die de opgedane kennis en ervaring graag
willen delen met de volgende generatie. De vraag
is dus wie zich geroepen voelt om op een bijzondere wijze om te zien naar onze naaste. Laat je inspireren door de mensen van de OWA en open je hart
op een uitdagende manier voor de medemens.
Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen.
Diaken Stefan Lange
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■ VASTENACTIE 2018 KLIP EN KLAAR

ondervoed. Ze verdienen tussen de 0 en 7 euro in
de week. Slechts 13% krijgt hulp. Er zijn veel
weeskinderen, die door oma worden opgevoed.
Veel kinderen met een beperking, lichamelijk en/of
psychisch, worden gezien als onvolwaardige mensen, die behekst zijn. De vastenactie gaat deze
streek drie jaar ondersteuning geven. De non formuleert bondig in het Engels: “You give them a
small push and they florish!” Na drie jaar hopen ze
hun gestelde doelen bereikt te hebben:

Het eerste Verhaal Centraal van de voorjaarscyclus
2018 werd voorafgegaan door een eenvoudige
vastenmaaltijd. Voor de maaltijd hield diaken
Stefan Lange een korte bezinning.
De vijfentwintig aanwezigen deelnemers aan de
maaltijd genoten van een kopje soep en een aantal
broodjes. Maar vooral het gezamenlijk eten werd
als erg waardevol gezien.

•
•
•
•
•

Voldoende inkomen
Onderwijs voor iedereen
Voldoende voedsel
20% meer inkomsten
Vermindering van het HIV-virus door het verstrekken van informatie

De vastenactie ondersteunt tachtig projecten. In de
vragenronde op het eind wordt geconstateerd dat
Afrika meer is dan ellende alleen. De zonnige zijde
van Afrika wordt verteld. Muziek, dans, kleurrijk,
vrolijkheid zijn de trefwoorden. Maar de vraag of er
niet veel geld aan de strijkstok blijft hangen, wordt
kleurrijk beantwoord met: “Zonder strijkstok, geen
muziek!”

Daarom is aan het eind van de maaltijd spontaan
besloten om voorafgaand aan het verhaal over de
Kruisweg dat op dinsdag 27 maart door Kees Maas
wordt verteld wederom samen een eenvoudige
oecumenische vastenmaaltijd te gebruiken. Deze
maaltijd begint om 18.15 uur. Als u hierbij aanwezig
wilt zijn zouden wij het op prijs stellen, als u zich
aanmeldt kunt u zich aanmelden bij het secretariaat
van de Verrijzeniskerk.

Fred van Nunen

NIEUWS VAN BISDOM
■ VEERTIGDAGENTIJD
Boodschap van paus Franciscus
“Door het hand over hand toenemen van de zonde
zal de liefde van de meesten verkoelen.” (Mat. 24,
12). Dit is de titel van de boodschap van paus
Franciscus voor de Veertigdagentijd. De paus
waarschuwt voor het uitdoven van “de liefde die het
middelpunt is van heel het evangelie” en hoopt dat
we in de paasnacht opnieuw beleven dat het licht
de duisternis verdrijft.
Een signaal dat de liefde in de wereld dreigt uit te
doven is het “geweld dat zich richt tegen hen die
als bedreiging van onze ‘zekerheden’ worden gezien: het kind dat nog niet geboren is, de zieke oudere, de gast die op doortocht is, de vreemdeling,
maar ook de naaste die niet beantwoordt aan onze
verwachtingen.” Maar ook de schepping is een
stille getuige van deze verkilling van de liefde als
de mens er onvoldoende zorg voor heeft. En de
paus wijst op de liefde die verkoelt in onze gemeenschappen, waardoor het missionair elan vermindert.

Silvi Hurkmans, campagnemedewerkster van de
vastenactie, heeft in 2017 het noorden van Zambia
bezocht. De streek rond de stad Mbala wordt voor
de Vastenactie 2018 het gebied dat een steuntje in
de rug krijgt. Zij laat een filmpje van vier minuten
zien, waaruit blijkt dat basale aspecten om gezond
te kunnen leven, ontbreken. Honger, ziekten, analfabetisme zijn de trefwoorden van een schrijnend
filmpje. Na het zien ervan besef ik dat ik in een
aards paradijs leef in vergelijking met de Zambianen in het noorden. Wel is het zo dat in schrijnende, hartverscheurende situaties de WestEuropeaan geïnspireerd kan raken door de mensen die je ontmoet. Zo ontmoet Silvi non Yvonne in
Mbala. De non zegt: “Wij doen wat anderen niet
willen doen. Wij gaan waar anderen niet heen willen gaan!“ Een ernstig, zieke man die enorm stonk,
wordt door de non liefdevol verzorgd.
Zambia is 18 maal zo groot als Nederland, met als
hoofdstad Lusaka. Er wonen 15 miljoen mensen. In
1964 is het onafhankelijk geworden. Mbala ligt in
het noorden aan de grens met Tanzania. De streek
rond Mbala heeft beslist hulp nodig. Veel mensen
zijn besmet met het Hiv-virus. Veel huishoudens
leven in armoede. Ruim de helft van de kinderen is

In de Veertigdagentijd houden veel organisaties
collectes ten gunste van Kerken en volken in moeilijkheden. Paus Franciscus benadrukt dat we de
hulp die aan ons gevraagd wordt zien als een oproep van de goddelijke Voorzienigheid: “Iedere
aalmoes is een gelegenheid om deel te nemen aan
de Voorzienigheid van God jegens zijn kinderen; en
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■ NIET GELEZEN

als Hij zich vandaag van mij bedient om een broeder of zuster te helpen, zal Hij dan morgen ook niet
voorzien in mijn noden, Hij die zich niet laat overwinnen in edelmoedigheid?”

Cursus (diaconale) journalistiek
Waardoor wordt een artikel in een blad meer dan
een leuk stukje? Een antwoord op deze vraag
wordt gegeven in de cursus journalistiek. De cursus
wordt voor de zomer gegeven in de Catharinaparochie en is een aanrader voor iedereen die wel eens
iets schrijft voor een blad.

Nadere informatie: www.bisdomvanbreda.nl

■ ROEPINGENZONDAG
De boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag is gepubliceerd. Roepingenzondag valt
dit jaar op 22 april. Bij roeping gaat het erom het
woord van God te horen en te begrijpen wat het
betekent voor jouw leven, schrijft de paus in zijn
boodschap. Deze is in verschillende talen op de
website van het Vaticaan geplaatst.

Een artikel dat te lang is, niet logisch opgebouwd,
de foute kop (of de verkeerde foto) heeft wordt
vaak niet gelezen. Er is weinig dat meer teleurstelling oproept dan een artikel dat je met veel moeite
geschreven hebt, en dat niet gelezen wordt. Het
maakt dan niet uit of het een artikel is voor een
parochieblad, een dorpsblad of de schoolkrant. De
redenen dat een artikel niet aanslaat zijn legio.
Welke redenen dat zijn wordt geleerd in de cursus
(diaconale) journalistiek.

In zijn boodschap verwijst de paus naar het begin
van Jezus’ zending. Na een tijd van gebed en de
beproeving in de woestijn, bezoekt Jezus de synagoge van Nazareth. Daar luistert Hij naar het
woord, ontdekt de betekenis ervan voor de zending
die de Vader aan Hem toevertrouwt, en verkondigt
dat het Schriftwoord “thans” in vervulling is gegaan.
(Lucas 4, 16-21).

Een diaconale groep die ontdekte dat de artikelen
niet aansloegen wilde hierin verandering brengen.
De gezochte ondersteuning vonden zij bij het Sint
Franciscuscentrum van het Bisdom Breda. De cursus (diaconale) journalistiek is opgezet om deze
groep te ondersteunen. De waarheid wil echter dat
het evengoed te gebruiken is voor een (journalistiek) stuk in het dorpsblad, een verenigingsblad of
de schoolkrant.

“Vandaag,” zegt de paus “roeping is vandaag.” En
we hoeven dus niet te wachten. Paus Franciscus:
“We hoeven niet te wachten tot we perfect zijn om
te antwoorden met een ruimhartig ‘ja’. En we moeten ook niet bang zijn vanwege onze beperkingen
en zonden, maar ons hart openen voor de roepstem van de Heer,” aldus de paus “en onze persoonlijke opdracht leven in het vandaag dat God
ons geeft.”

Als onderdeel van het bisdom van Breda richt dit
centrum zich op vorming, toerusting en diaconale
actie. Vrijwilligers en pastorale beroepskrachten
kunnen er om hulp vragen en er worden aan hen
cursussen en impulsdagen aangeboden.

Wie een artikel wil schrijven dat wél helemaal gelezen wordt en dat gesprekstof oplevert mag deze
vierdelige cursus niet missen. De exacte cursustijden en cursusplaats wordt nog bekend gemaakt.
Afhankelijk van de aanmeldingen zullen er één of
meerdere cursussen van vier avonden gegeven
worden. Uw belangstelling kunt u nu al doorgeven
via stefanlange@catharina-parochie.nl
Locatie: Verrijzeniskerk, Vondellaan 43
Data: woensdag 9 – 16 – 23 en 30 mei
Tijdstip: 19.00 tot 21.00 uur

■ BIJBELLEZEN - ROMEINENBRIEF

Diaken Stefan Lange

Sinds enkele jaren verzorgt bisschop Liesen een
cursus Bijbellezen voor belangstellende gelovigen.
De avonden vinden steeds plaats in de Johanneszaal van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. De bisschop heeft nu gekozen voor de Romeinenbrief van de apostel Paulus.

■ RAAD VAN KERKEN-OOSTERHOUT

Nadere informatie: www.bisdombreda.nl

SINT FRANCISCUSCENTRUM

Thema-avond
16 april - Kick Bras, ”Oog in oog”
Christelijke mystiek in woord en beeld.
De avond wordt gehouden in De Beuk, naast de
Vredeskerk in de Rulstraat.
Aanvang 20.00 uur - bijdrage € 5,00 per persoon.

De avonden zijn: 23 april, 21 mei en 18 juni van
19.30 – 21.30 uur. Om 21.30 uur bidden de deelnemers de dagsluiting in de kapel.

Werkgroep Thema-avonden
Siets Nieuwenhuizen
Helma Poulussen

Een vrijwillige bijdrage in de onkosten wordt op
prijs gesteld.
Adres: Bovendonk, Hofstraat 8 in Hoeven.

■ WOORD ONDERWEG

Informatie en aanmelden:
www.sintfranciscuscentrum.nl

Ontmoetingen vanuit de oecumene op elke laatste
dinsdag van de maand, tenzij anders aangegeven.
We komen bij elkaar in Stiltecentrum In de oude
toren, Arendstraat 35 van 15.00 tot 16.30 uur.
15

Na het lezen van een korte toegankelijke tekst is er
ruimte voor een open gesprek. Voor koffie en thee
wordt gezorgd. Ontmoeting en gesprek staan voorop. Iedereen is van harte welkom!

klein is om alle grote en kleine gasten te kunnen
ontvangen, Paasweekenden waar jongeren uit heel
Europa in internationale sfeer van stil biddend tot
bruisend vierend de Paasdagen beleven, mannendagen in januari 2017 waar twee keer 500 katholieke en protestantse mannen een bezinningsdag in
de abdij doorbrachten, kloosternachten voor jongeren samen met de twee buurkloosters en ook het
jaarlijkse ‘nightfever-light’ in Sint Jan overtuigden
de kleine internationale communiteit, dat ze haar
steentje bij kan dragen in de Nederlandse samenleving en God ook op Brabantse grond kan dienen.

De komende ontmoetingen zijn op 20 maart (een
week voor de Goede Week), 24 april en 29 mei.
Nellie van der Made-Kortsmit
Siets Nieuwenhuizen

■ DE GEMEENSCHAP CHEMIN NEUF
Thuis in de Sint Paulusabdij
Op 15 augustus 2005 zei de internationale raad
van de Gemeenschap Chemin Neuf ‘ja’ voor een
proefperiode op de uitnodiging van de Broeders
Benedictijnen, die het verzoek in Frankrijk hadden
ingediend, of deze gemeenschap de taak van gebed en gastvrijheid in de Sint Paulusabdij als opvolger van de monniken kon overnemen. Twee jaar
overleg, ontmoeting en gebed was voorafgegaan.
De communiteit uit Frankrijk stond eerst niet te
wachten om naar Nederland te komen, vandaar dat
ze een tijd van gebed en onderscheiding nodig
hadden om “ja” te kunnen zeggen. Die proefperiode is nu lang voorbij en zowel de broeders Benedictijnen als ook de Gemeenschap Chemin Neuf
zijn vol vertrouwen in deze ‘nieuwe weg’ op deze
bijzondere plaats van Oosterhout - ook al was het
voor beide kanten een grote stap van geloof.

De eerste opdracht in deze mooie abdij is, door te
gaan met het gebed en de plaats open te houden
voor mensen die God zoeken. Dankbaar zijn we
voor een kerk, die elke dag open is voor stilte en
gebed (en dat met een gratis parkeerplaats … allebei zeldzaam in Nederland!), dankbaar ook voor
vele vrijwilligers, die ons elke “Open Donderdag”
komen helpen in de abdij en kloostertuin (een dag
om het leven binnen de kloostermuren te ontdekken).
Dankbaar waren we ook met veel ontmoetingen
van vrijwilligers en scholieren tijdens de biënnale.
Nieuwe initiatieven zoals ‘brouwen en bidden’ (een
Brabantse vertaling van ‘Ora et Labora’?) of kloosterzondagen met conferenties en kinderprogramma
trekken weer andere mensen aan en in juni staat
een retraite met 400 vrouwen op het programma.
10 Leden uit 6 verschillende landen (Nederland,
Frankrijk, België, Hongarije, Duitsland, Korea) tussen 22 en 75 jaar delen momenteel het leven in de
abdij, 12 leden van de Gemeenschap wonen buiten
de abdij in Oosterhout, Dongen, Tilburg en verder.
Het dagelijkse leven staat in het ritme van Ora et
Labora, bidden en werken en we blijven leren van
onze ‘grote en wijze broeders’, de Benedictijner
monniken, die nu in Teteringen wonen. We zijn hun
dankbaar voor dit huis van gebed waar wij elke dag
opnieuw mogen ontdekken, dat God in de stilte zijn
stem van liefde kan laten klinken.

Chemin Neuf is een nieuwe gemeenschap binnen
de Katholieke kerk met ook leden uit andere Christelijke kerken, mannen en vrouwen, gehuwd of celibatair levend, binnen en buiten het klooster wonend.
De Jezuïet Pater Laurent Fabre heeft deze gemeenschap in 1973 gesticht, en nu 45 jaar later
heeft de Gemeenschap ongeveer 2000 leden in
een dertigtal landen. Haar spiritualiteit is eenheid
en verzoening bewerkstelligen tussen de verschillende kerken, maar ook dichterbij zoals eenheid in
het gezin-huwelijk en relatie. Toen de vraag door
abt Rien van den Heuvel aan de Franse gemeenschap gesteld werd, om de abdij over te nemen,
speelde wel de kwestie of er in Nederland überhaupt behoefte aan zo’n soort nieuwe gemeenschap bestond en de broeders en zusters niet van
meer nut op andere plaatsen zouden zijn.
Een aantal gebeurtenissen zoals de televisieretraite ‘opzoeknaargod’ met 5 BN’ers, die in 2012
in de abdij gehouden werd (en sindsdien voor talloze aanvragen voor stilteretraites zorgt), ‘Kanaweken” voor gezinnen waar de abdij meestal te

Welkom als u eens mee wilt mee komen bidden!
De bijna wekelijkse open donderdag geeft u hier
alle gelegenheid voor.
Info en tijden op www.paulusabdij.nl
Zuster Ruth

INFORMATIE PAROCHIEKERNEN
■ VANUIT DE BASILIEK
De eerste twee maanden van het nieuwe jaar zijn
alweer achter de rug. In januari is er hard gewerkt
in de basiliek. Met een grote ploeg vrijwilligers van
de klussenploeg, de Witte Tornado, koorleden en
andere parochianen, zijn de kerstspullen en de
hele kerk grondig opgeruimd, zodat alles er keurig
uitzag voor de allereerste live-televisieuitzending
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van de KRO. En natuurlijk zorgden de dames van
de bloemen ook weer voor prachtige bloemstukken. Het resultaat mocht er wezen en we hebben
dan ook veel positieve reacties gehad. Veel dank
aan alle vrijwilligers die zich in de voorbereiding en
tijdens de viering hebben ingezet!

Ook de koorleden van het gemengd koor hebben
drukke tijden achter de rug met soms wel 3 uitvaarten per week Ze komen toch maar weer elke keer
zingen, dat is een hele prestatie! Misschien dat we
als Catharinaparochie het voor elkaar kunnen krijgen dat we als koren van de Catharinaparochie
elkaar ondersteunen bij uitvaarten. Ook leden van
het gemengd koor zouden graag wat extra zangers
hebben tijdens uitvaarten!

Ook namen in januari de meeste trouwe vrijwilligers
van de Witte Tornado afscheid. Jeanne van Bilsen,
Jack en Dini de Kort en Willy van Dommelen hebben zich vele jaren trouw ingezet en maandelijks
de kerk schoongehouden. Iets waar we misschien
niet altijd bij stilstaan dat dat moet gebeuren, maar
wat wel erg belangrijk is! We kunnen als parochie
hen dan ook niet genoeg bedanken!! Samen met
Magda van Seeters en Jaap de Jong, vrijwilligers
die voorlopig nog wel verdergaan, hebben ze als
afscheid een gezellige high-tea aangeboden gekregen.

PKC-leden Basiliek St. Jan
Hans Bruysters - Martin Schouten -Ilse Willems

■ EVEN VOORSTELLEN
Martin Schouten, nieuwe kasbeheerder
Kasbeheerder van de Basiliek St Jan in Oosterhout. Dat had ik een jaar geleden niet gedacht,
toen ik van IJsselstein naar Oosterhout verhuisde.
We zijn lid van het gemengdkoor geworden. Mijn
vrouw en ik zijn zangfanaten. We zijn nu nog lid
van een Oratoriumkoor in IJsselstein en iedere
week pendelen we op donderdag heen en weer om
te repeteren voor de Elias.
Je krijgt dan natuurlijk
vragen zoals:
Waar komen jullie (ik
en mijn vrouw Cunie
Schouten)
vandaan;
waarom naar Oosterhout en wat voor werk
heb je gedaan.
Om met het laatste te
beginnen: Na mijn opleiding in Amsterdam ben ik als onderwijzer begonnen in West Beemster, na 7 jaar verhuisd naar
Nieuwegein. Daar directeur van een RK Basisschool geweest. Ondertussen na 7 jaar verhuisd
naar IJsselstein. Na zo'n 24 jaar overgestapt binnen hetzelfde bestuur naar het bovenschools
management. Hield mij bezig met financiën (in onderwijs is dat 80% personeel en 20% materieel).
Dit natuurlijk met alle perikelen die daar aan vast
zitten. Ik heb dit na mijn 65ste parttime gedaan tot
en met oktober 2016.
We zijn naar Oosterhout gekomen vanwege een
nieuwe betaalbare toekomstbestendige woning.
We wonen in de Contreie, zeer naar onze tevredenheid.

Afscheid Witte Tornado
Maar zoals u kunt lezen zijn er nog maar 2 vrijwilligers over voor de Witte Tornado. U begrijpt dat
dat echt te weinig is om de basiliek maandelijks
schoon te houden! Het zou dus heel fijn zijn als er
andere parochianen zich melden om ongeveer 1x
per maand een ochtendje mee te helpen!
Gelukkig melden zich er ook weer nieuwe vrijwilligers. Zo heeft Martin Schouten de taken als kasbeheerder overgenomen, na het toch wel onverwacht overlijden van Loek van Driel. Hij zal zichzelf
ook voorstellen in dit parochieblad. We zijn als PKC
dan ook bezig om voor 2018 een goede begroting
op te stellen en nog beter inzicht te krijgen in de
financiën van de basiliek. Dit jaar zal er goed gekeken moeten worden naar het onderhoud van de
basiliek. De Monumentenwacht heeft een rapport
opgesteld met aandachtspunten en ook de kachel
zal als het goed is vervangen worden.

We hebben twee zonen, één werkt in het basisonderwijs en woont in Utrecht Leidsche Rijn, de ander
woont in Bavel en heeft een ICT bedrijf in Utrecht.
Op het koor zei Ilse dat ze gehoord had dat ik "iets"
met financiën had gedaan. Ze vroeg mij of ik tijdelijk, wegens ziekte, wat werkzaamheden wilde verrichten. Dat tijdelijke is helaas door het overlijden
van Loek nu permanent geworden.

Het afgelopen jaar hebben we ook gemerkt dat er
toch steeds meer uitvaarten in de basiliek zijn. Gelukkig hebben we nu een fijne ploeg vrijwilligers die
de uitvaarten begeleiden: Hans Bruysters onderhoudt de contacten met de familie, Miek van Erp en
Dré Damoiseaux zijn ‘vaste’ koster en acoliet tijdens uitvaarten en zonodig valt Rien Vosman in.

Martin Schouten,
PKC-lid Basiliek St. Jan
17

■ VANUIT DE JOHANNES DE DOPERKERK

■ "ONZE TOON" DOET ‘N STAPJE TERUG

Kerstconcert
Met een geweldige muzikale invulling hebben
meerdere groepen het Kerstconcert weer tot een
groot succes gebracht.
Met dank aan het Gelegenheidsorkest Oosteind Zanggroep Easy Goin’ - Trebble & Bass - Quintet
de Koperen Stuiver.

Op kerstavond 2017 ging emeritus pastoor Toon
Gerritsen voor de laatste keer voor tijdens de eucharistieviering in de Johannes de Doperkerk. Zijn
gezondheid heeft hem doen besluiten afscheid te
nemen van zijn taak als assistent in onze parochiekern te Oosteind. "Het is mooi geweest", zoals hij
zelf zei.

Volgend jaar zoeken we andere mensen die de kar
willen trekken voor dit concert of eventueel een
andere muzikale vorm in de kerk. Bent u enthousiast en hebt u goede ideeën hiervoor? Het zou
heel fijn zijn als er een frisse wind waait door de
kerk met weer hele mooie muziek! Laat het weten,
dan helpen wij met velen mee, als je dat wilt!
Anny van Dongen 0162-428449

Toon Gerritsen, een veel bewogen man, bij velen
onder ons bekend; hij is immers jarenlang actief
geweest in Oosterhout, Oosteind en omgeving.
Toon is in 1931 geboren in Enschede en groeide
op in een caféhoudersgezin met 4 kinderen. Als 15jarige jongen werd hij geraakt door jonge mensen
die werkten in de textielindustrie en wilde daarom
graag in de toekomst iets voor hen kunnen betekenen.
Na de MULO besluit hij in te treden bij de Capucijnen en gaat naar het seminarie. Hierna volgt hij
het noviciaat en gaat vervolgens filosofie en theologie bij de Capucijnen studeren.
In 1961 wordt hij priester gewijd en gaat hij werken
als groepsleider aan het seminarie in Oosterhout,
het huidige Oelbert Gymnasium. Twee jaar later
gaat hij meedraaien bij het interparochieëel jongerenkoor, waar hij in 1979 afscheid van neemt. In
1981 wordt hij weer teruggevraagd en blijft dan tot
1991 verbonden aan het koor.

Kerstvieringen
De Gezinsviering om 19.00 uur was erg goed verzorgd door de werkgroep met de kinderen.
Fijn dat de kinderen zich in onze kerk zo thuis voelen en daardoor ook een mooie kerstviering hebben
kunnen verzorgen.
Om 21.00 uur werd de viering weer prachtig muzikaal begeleid door het dameskoor.
Tijdens deze viering werd afscheid genomen van
pastoor Toon Gerritsen. Vanwege zijn gezondheid
heeft Toon aangegeven dat dit de laatste viering
was die door hem verzorgd zou worden als voorganger. Wij danken Toon heel hartelijk voor zijn
jarenlange inzet in onze kerk. Als cadeau heeft
Toon een boom aangeboden gekregen.
Eerste kerstdag is er een viering geweest om 9.30
uur. Onze kerk is dus met de kerstdagen een fijne
plek geweest om samen te kunnen zijn.

Ondertussen is hij pastor in een aantal Tilburgse
parochies en in 1981 benoemd tot gardiaan van het
in de Capucijnengemeenschap in Tilburg.
Bijna 10 jaar later is hij door het toenmalige kerkbestuur van de Johannes de Doper in Oosteind
gevraagd om pastoor te worden voor deze parochie. Hij is toen door de bisschop benoemd tot pastoor van Oosteind en de Nazareth in Oosterhout.
Dit heeft hij tot en met 2001 met volle toewijding
gedaan. Vele Oosteindenaren zullen zijn schoolbezoekjes nog wel herinneren. Hij was ook de
"bouw"pastoor bij gelegenheid van de restauratie
van de kerk met een geweldige medewerking van
het kerkbestuur en vele vrijwilligers uit Oosteind.
Het schoolplein is destijds zelfs naar hem vernoemd.
Hij was en is erg begaan met iedereen in zijn omgeving, getuige ook de vele herinneringen die hij
bewaart op zijn kloosterkamer in Tilburg. Toon is
de parochie altijd blijven ondersteunen door regelmatig voor te blijven gaan in de eucharistie. In 2016
vierden we samen met hem tijdens de eucharistie
zijn 25-jarig dienstjubileum. Eind vorig jaar gaf hij te
kennen dat om gezondheidsredenen het voor hem
steeds moeilijker wordt voor te blijven gaan in
Oosteind.

Carnavalsviering
Met voorganger Pater van der Leest hebben we
een fijne carnavalsviering mogen beleven.
Prins Rick en Prinses Maud met Nar Niene hebben
gelezen en het voortouw genomen in deze feestelijke viering. Vanaf het priesterkoor speelde
Eigewijze vrolijke muziek en het kinderkoor bracht
zang en dans tussen de kerkbanken. We hebben
ook dit jaar weer SAMEN kunnen vieren met jong
en oud. Dat is fijn!
Omkijken naar elkaar
Als u graag een bezoekje van iemand van de kerk
zou willen, kunt u dat aangeven bij:
Uw eigen kerk: Jan Simons 0162- 454741 of
Wil Ligtvoet 0162-422171 sintjanoosteind@live.nl
of secretariaat Catharinaparochie 0162-432339.
Geef het ook aan als u zeker weet dat een ander
hieraan behoefte heeft.
Wij wensen u allen een Zalig Pasen en alle zieken
van harte beterschap en sterkte.

Tijdens de eucharistie op Kerstavond verzorgde hij
de dienst voor de laatste keer.

PKC-leden Oosteind
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■ VANUIT DE MARCOENKERN

Alhoewel hij er geen grote aandacht aan wilde geven is er tijdens deze viering toch even stilgestaan
bij zijn afscheid; Wil Ligtvoet heeft een dankwoord
uitgesproken en hem een boom aangeboden. Ondanks dat het lopen hem steeds moeilijker af gaat
kwam hij toch de kerk in om velen van ons persoonlijk een Zalige Kerst te wensen en na de dienst
stond de koffie en thee al klaar om nog even na te
kletsen.

We schrijven voor het lentenummer, maar buiten is
het winterkoud. Met plezier kijk ik terug op een
drukke periode in de Marcoenkerk. Een prachtig
concert van St. Joris, twee sfeervolle kerstvieringen, DrieKoningen en Carnavalsviering. Heel speciaal was de viering van het 60-jarig priesterfeest
van Pater Van der Leest; na afloop van de viering
mooie woorden en een gezellig samenzijn met de
parochianen. De vieringen met Pater van der Leest
worden zeer gewaardeerd in Dorst en we hopen
dat hij nog jarenlang voor kan en wil gaan in Dorst.
Tijdens het koffiedrinken vloog het lieveheersbeestje rond en dat leverde een mooi bedrag op voor de
parochie in Argentinië waar Pater van der Leest
heeft gewerkt.

De boom is
Toon in januari
eigenhandig
komen planten
in de voortuin
van de pastorie. Hij gaat
dan wel niet
meer voor in de
dienst, maar de
herinnering aan
een zeer aimabel
pastoor
blijft voor iedereen zichtbaar.

Elders in het parochieblad leest u over het rozenkransbidden en de vieringen rondom Pasen.
U allen een Zalig Pasen toegewenst.
Namens de PKC
Corry van den Bosch

■ AKTIE KERKBALANS GROOT SUCCES!
In de laatste twee weken van januari zijn een tiental
vrijwilligers in Dorst huis-aan-huis gegaan voor de
Actie Kerkbalans.
De bewoners die afgelopen jaar in Dorst zijn komen wonen, hebben een uitnodiging ontvangen om
geheel vrijblijvend de kerk te komen bezoeken.
Afgelopen zondag 4 februari hebben we dan ook
enkele enthousiaste bewoners mogen ontvangen
en we hebben ze onder het genot van een lekker
kopje koffie en heerlijke warme soep (het was koud
die dag) van alles verteld over onze kerk. Natuurlijk
hebben we ook hen gevraagd om na te denken
over het betalen van een parochiebijdrage.

Toon, bedankt voor je enorme toewijding en voor
de toekomst hoop ik dat je wens mag worden vervuld, zoals je het zelf verwoordde: "Rustig van de
oude dag genieten". Hopelijk mag dat genieten nog
heel lang duren.
Riejette Lefel
Joh. de Doper

■ VANUIT DE CORNELIUSKERN
Palmpasenstok maken
Vrijdag 23 maart gaan de kinderen van de Corneliuskern Palmpaasstokken maken op bs De Achthoek. Het initiatief is van de werkgroep Jonge Cornelius en wordt omarmd door de Houtse basisschool.
Begonnen wordt met een gezamenlijke bijeenkomst waarop de kinderen wordt uitgelegd wat
Palmpasen is en waarom mensen Palmpasenstokken maken. Ook het verhaal van Pasen komt aan
de orde. Daarna gaan de kinderen in groepen uiteen om hun Palmpaasstok te maken. Aan wie ze
hun Palmpaastok schenken – aan een familielid of
in de parochie – is aan hen zelf.

Alle andere bewoners hebben een gepersonaliseerde brief in de bus gehad of om ze te bedanken
voor hun bijdrage afgelopen jaar of om ze te vragen een bijdrage te gaan betalen. Bij deze laatste
groep zijn we nog een keer aan de deur geweest
om hun reactie op te halen en niet zonder succes!
Het aantal betalende parochianen is gestegen met
16, de totale parochiebijdrage is verhoogd met €
700 en ook de gemiddelde bijdrage is ongeveer € 2
hoger. Dat het aantal stijgt is deels te verklaren
door de nieuwbouw in Dorst, maar dat ook de gemiddelde bijdrage stijgt is een mooi resultaat van
onze actieve benadering.

In de meimaand
Rozenkransgebed in Corneliuskern

Ook al is het elk jaar behoorlijk veel werk (in november wordt al gestart met de voorbereidingen),
we kunnen met trots terugkijken op deze Actie
Kerkbalans.

Informatie hierover leest u elders in het blad.
PKC Den Hout

Frank van den Burg
Werkgroep Actie Kerkbalans St. Marcoen
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COLOFON
Dit is een uitgave van
Catharinaparochie Oosterhout
Secretariaat
Markt 17
4901 EP Oosterhout
Openingstijden maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
woensdag van 13.30 tot 16.00 uur
Telefoon
0162-432339
E-mail
info@catharina-parochie.nl
Website
www.catharina-parochie.nl
Rabobank
NL37RABO0156228947

Het bisdom heeft 2 vicariaten
Vicariaat Breda
Vicaris
drs. P.M.P. Verbeek, pr
Stafmedewerker drs. A.M.A. Waij, pw
Secretariaat
mw. Marjan Beneken Kolmer
Adres
Veemarktstraat 48
4811 ZH Breda
Kantooruren
maandag, dinsdag en vrijdag
van 9.00 tot 12.30 uur
Telefoonnummer 06-30538290
E-mail
vic.breda@bisdombreda.nl

Bestuur
Han Akkermans, voorzitter
Eric Kaarsemaker, vicevoorzitter
Joke Rooijmans-Alberts, secretaris
Dion van den Wijngaard, interim penningmeester
José van den Bogaart, bestuurslid
Louis Donkers, 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?

Pastoraal Team
Han Akkermans, pastoor
Titus Frankemölle, diaken
Stefan Lange, diaken

Tarieven m.i.v. 1 maart
Geadviseerde 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
Han Akkermans, eindredactie

2018
€ 118
€ 118
€ 118
€ 118
€ 588
€ 295
€ 588
€ 391
€ 10,50

Bij doop, Eerste Communie en Vormsel brengen
we de bijdrage over het vorige jaar in mindering.
Bij huwelijk, jubileum en uitvaartdienst brengen we
de bijdrage van de laatste drie jaar in mindering.
Jaargang 5 – Voorjaarseditie –
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.

Caritasbestuur
Ad Jespers, secretaris
Gerda de Jong, penningmeester
Joop Corten, bestuurslid
Ad de Jongh, bestuurslid
W. Bongers, bestuurslid
Bankrekening NL24 RABO 0112 2137 82
t.n.v. Caritas H. Catharina Oosterhout
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