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CATHARINAPAROCHIE Jaargang 2–herfsteditie –

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

 St. Jan de Doper (basiliek)
 H. Marcoen
 H. Johannes de Doper
 H. Antonius van Padua
 Verrijzenis
 H. Maria
 H. Cornelius

VOORWOORD
Een nieuw pastoraal werkjaar
Nadat de vakantie voor velen afgelopen is begint er 
weer een “andere tijd”. Langzaamaan korten de 
dagen en velen pakken de draad weer op met de 
dagelijkse gang van zaken. Ook in de Catharina-
parochie, na een iet wat rustigere tijd, staat er weer 
heel wat te gebeuren. De Financiële Commissie is 
hard bezig om de parochie weer financieel gezond 
te maken, uit de rode cijfers te halen. Ja, we moe-
ten echt hard bezuinigen en geld genereren willen 
we het goede werk van het pastoraat, ons geloof, 
dat we graag uitdragen, verdiepen en verkondigen, 
niet verloren laten gaan. De Gebouwencommissie 
is druk bezig om te kijken naar goede invullingen/
herbestemming van gebouwen. Met dit alles gaat 
het pastoraat natuurlijk voorop.
Pastoraal gezien, naast uitvaarten, ziekenbezoek, 
huisbezoek, dopen, vormen, huwelijken, Eerste 
Communie  etc. staan er ook tal van mooie activi-
teiten op de rails. Ik noem er enkele. 
Bisschop Liesen zal op 8 december, in het kader 
van het Heilig Jaar, ’s avonds om 19.00 uur de 
deuren van de basiliek openen. In dit Heilig Jaar 
staan de werken van barmhartigheid centraal. Wat 
kunnen wij als parochie daarin betekenen? U wordt 
daarvan in ieder geval op de hoogte gebracht en 
gehouden. Er zijn individuele gesprekken gaande 
met mensen die willen toetreden tot de katholieke 
kerk. Het Thomasprogramma van de Catharina-
parochie biedt u ook tal van mogelijkheden om uw 
geloof te verdiepen. En zo is er heel wat te doen 
om de kerk van Christus mee op te bouwen! Ik 
wens u allen een mooi jaar toe waarin uw geloof 
verdiept mag worden en behouden mag blijven!

Pastoor R. van Bronswijk

VAN DE REDACTIE
Het is altijd weer afwachten of er kopij wordt aan-
geleverd voor het parochieblad. Ondanks dat de 
aanleverdatum in de vakantieperiode lag is er kopij 
ingeleverd. Dat is fijn, want alleen dan kunnen we 
als redactie een parochieblad maken. Dank daar-
om aan alle artikelschrijvers.
Inmiddels zijn we als redactie, na anderhalf jaar 
samenwerken, aardig op elkaar ingespeeld en   

verlopen de meeste contacten via de mail. Het is 
verheugend dat een groot aantal parochianen heeft 
aangegeven het parochieblad vanaf nu digitaal te 
willen ontvangen en niet meer in de brievenbus. 
Dat scheelt weer in de kosten, zoals u zult begrij-
pen en dat is goed voor de Catharinaparochie.  
Wilt u een artikel aanleveren voor de volgende   
uitgave? Dat kan, u kunt uw kopij afgeven op het 
secretariaat of mailen naar de redactie. 
Veel leesplezier.

Namens de redactie, 
Corry van den Bosch

CATHARINANIEUWS
ROZENHOEDJE IN OKTOBER

Basiliek St. Jan Oosterhout
dinsdagen en donderdagen 18.45 uur 
Marcoenkerk Dorst 
dinsdagen 19.00 uur
Joh. de Doperkerk Oosteind
woensdagen 18.30 uur

OKTOBER MARIAMAAND
“Soms weet ik helemaal niet wat ik zeggen moet, 
dan is alles me te veel en te groot. Dan steek ik 
maar gewoon een lichtje aan bij Maria en zeg: je 
moet me nou maar helpen hoor Maria, ik weet het 
zelf echt niet meer. Ik bid een paar Weesgegroetjes 
en ben even stil. Daarna kan ik altijd weer verder, 
vol hoop en moed.”

VORMELINGENDAG LOPEND VUURTJE
Het bisdom Breda organi-
seert al enkele jaren een 
succesvolle en zinnige dag 
voor alle vormelingen van 
het voorgaande jaar en dit 
jaar. Zaterdag 3 oktober 
zijn alle vormelingen wel-
kom in Bergen op Zoom 
van 10.00 uur tot ca. 16.00 
uur. 
Na een eucharistieviering 
met aansluitend een lekke-
re lunch zijn er leuke work-
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shops en kun je praten met de bisschop. Je kunt je 
opgeven per e-mail: jong@bisdombreda.nl of bel-
len met het secretariaat 0162 432339  (kosten € 5,-
per persoon).

VORMEN
Zaterdag 14 november is de dag waarop de kin-
deren van de Catharinaparochie gevormd kunnen 
worden. De viering vindt plaats in de Antoniuskerk 
om 16.00 uur. Bisschop Mgr. J. Liesen zal de 
vormheer zijn. Inschrijven is mogelijk via een in-
schrijfformulier dat binnenkort op de website van de 
Catharinaparochie te vinden is. De kinderen die in 
Oosterhout of in de kerkdorpen hun eerste com-
munie hebben gedaan, krijgen het formulier medio 
september thuis gestuurd. Ook de data van de 
voorbereidingsdag (een van de ouders met vorme-
ling) en het bezoek aan het klooster van de zusters 
Norbertinessen zullen via de website, het Week-
blad Oosterhout en de scholen, bekend worden 
gemaakt.

De Nederlandse bisschoppen willen uitgebreid 
aandacht geven aan het Heilig Jaar, dat paus 
Franciscus heeft uitgeroepen: het jaar 2016 zal in 
het teken staan van de werken van barmhartigheid.

Bisschop J. Liesen zal op dinsdag 8 december om 
19.00 uur voorgaan bij de opening van dit Heilig 
Jaar in de Basiliek St. Jan. Op zondag 20 novem-
ber 2016 zal hij het Heilig Jaar met ons afsluiten in 
de Basiliek met een eucharistieviering.

Paus Franciscus hoopt dat iedere 
christen zich bezint op de geeste-
lijke en lichamelijke werken van 
barmhartigheid. Hij wijst er in zijn 
tekst op dat de Heer ons oordeelt 
naar de mate waarin wij hongeri-
gen gevoed hebben, dorstigen te 
drinken hebben gegeven, de 
naakten gekleed hebben, de 
vreemdelingen welkom geheten 
hebben, zieken genezen hebben, 
de gevangenen bezocht hebben en de doden be-
graven hebben. De volledige tekst kunt u vinden op 
www.rkdocumenten.nl

CATHARINADAG - VRIJWILLIGERSDAG
De naamdag van de H. Catharina vieren we in alle 
kernen op 29 november. Om het een-zijn te bena-
drukken zal de liturgie in alle kerken hetzelfde zijn, 
met verschil van woord- en communieviering en 
eucharistie.
In de middag zijn alle vrijwilligers van de parochie-
kernen uitgenodigd voor een samenzijn in de    
Mariakerk. U bent welkom vanaf 15.00 uur. Bestuur 
en team zorgen voor een klein programma met 
veel ontmoetingsmomenten. De middag zal worden 

afgesloten met een eenvoudige maaltijd. Noteer de 
datum alvast in de agenda!

NIEUWS VAN HET BESTUUR
“Ik ben God dankbaar dat hij mij heeft uitgekozen, 
maar weet ook dat ik het niet alleen kan.”
Het zijn de woorden van Jochem van Velthoven uit 
het vorig parochieblad in de voorbereiding op zijn 
diakenwijding. Een hoogtepunt voor Jochem, voor 
Dorst en de hele Catharinaparochie. Het was een 
feestelijke viering, waarin bisschop Liesen Jochem 
tot diaken heeft gewijd, samen met onze pastoor 
Ronald van Bronswijk. Op zondag 8 november zal 
Jochem  voorgaan in zijn eerste eucharistieviering 
in Dorst en er is na afloop gelegenheid om hem te 
ontmoeten en te feliciteren.
De naamdagen in de kernen Antonius, Johannes 
de Doper en Basiliek hebben prachtige, speciale 
vieringen opgeleverd. Het verheugt ons te zien dat 
parochianen uit de verschillende kernen in deze 
vieringen samenkwamen.
In het vorige parochieblad hebt u kunnen lezen dat 
de bisschop goedkeuring heeft verleend aan ons 
parochieplan. De Gebouwencommissie en de 
Financiële Commissie zijn met enthousiasme aan 
de slag gegaan. Zo is er ook een Personeel-
commissie in het leven geroepen, waarbij Gerrie 
van Bree het bestuur zal ondersteunen.
We nodigen alle parochianen uit in de Mariakerk op 
dinsdagavond 22 september om 19.30 uur voor de
uitwerking van het parochieplan. Het bestuur en 
iedere commissie licht de stand van zaken toe en 
de voorgenomen en gemaakte keuzes. 

Leer ons niet wachten op geluk, 
maar zien dat het er is
in ieder levensogenblik, 
ook als het moeilijk is.

SINT ANTONIUSRAAD BINNEN DE   
CATHARINAPAROCHIE
Oproep: wie stelt zich kandidaat?

Een keuze gemaakt
Het bestuur van de vereniging i.o. Sint Antonius 
Geloofsgemeenschap Oosterhout heeft zondag  
30 augustus, na een mooie ingetogen viering, het 
resultaat van alle inspanningen van de afgelopen 
jaren aan de leden voorgelegd. 
Twee jaren is in veelvuldig overleg met het paro-
chiebestuur en het bisdom gezocht naar een orga-
nisatievorm die zeker stelt dat de levendige       
Antonius gemeenschap niet verloren zal gaan. 
De aanwezigen hebben na uitleg van Jan         
Poppelaars,  voorzitter van het bestuur van de ver-
eniging i.o. en pastoor Ronald van Bronswijk de 
mogelijkheden afgewogen: een vereniging die zich 
buiten de Catharinaparochie plaatst of  samen op 
weg met de Sint Antoniusraad.
De keuze viel unaniem op het raadsmodel: er wordt 
een Sint Antoniusraad opgericht.

mailto:jong@bisdombreda.nlof
www.rkdocumenten.nl
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Een Sint Antoniusraad, wat gaat die doen?
De raad gaat ervoor zorgen dat betrokken mensen 
van de Antoniusgemeenschap hun stem kunnen 
laten horen. Gevraagd en ongevraagd kunnen de 
leden van de raad advies geven aan de coördinato-
ren, het parochiebestuur en het pastorale team. Zo 
kan de raad opkomen voor de belangen en de ver-
langens van de gemeenschap. Het gaat daarbij 
dan bijvoorbeeld over het gebruik van Antoniushuis 
de Vinder. Wat gaan we daar doen? Wat ligt de 
gemeenschap aan het hart? Wat is er nodig om de 
gemeenschap van de Antoniuskerk vitaal te hou-
den en nog sterker te maken?

Wie kunnen in de raad komen?
De raad gaat bestaan uit ten minste 5 en ten hoog-
ste 7 'Antonianen' die bij hun parochiekern betrok-
ken zijn,  mannen en vrouwen, het liefst uit ver-
schillende leeftijdsgroepen. De kandidaten voor de 
eerste raad worden voorgedragen door de ge-
meenschap van de Antoniuskerk. Uit die kandida-
ten benoemt het parochiebestuur de leden van de 
raad. Die benoeming geldt voor drie jaar met de 
mogelijkheid van een verlenging van drie jaar. 

Oproep: wie wil in de raad?
Dit artikel in het parochieblad bereikt een groot 
aantal parochianen van de parochiekern Sint Anto-
nius.  Aan iedereen die dit als 'betrokken Antoni-
aan' leest, wordt de vraag gesteld: hebt u interesse, 
wilt u graag uw steentje bijdragen?  Geef u dan op! 
Een telefoontje, een mailtje of een briefje met uw
naam naar de Catharinaparochie is voldoende. 
Om nog meer betrokken mensen te bereiken zal 
deze oproep ook verschijnen in het Weekblad Oos-
terhout, in Kerk op het Kruispunt en via de kansel 
bekend worden gemaakt. 

Dank
Pastoor van Ronald van Bronswijk en het bestuur 
van de Catharinaparochie danken iedereen die zich 
heeft ingezet voor het tot stand komen van deze 
raad, met name het bestuur van de Sint Antonius 
Geloofsgemeenschap i.o. Wij zien de toekomst met 
vertrouwen tegemoet! 

Namens het bestuur, 
Joke Alberts

NIEUWS VAN BISDOM
Activiteitenoverzicht Sint Franciscuscentrum
Begin juli is het activiteitenoverzicht van het Sint 
Franciscuscentrum verzonden; speciaal voor de 
website is een printbare pdf gemaakt. Op de     
bisdomwebsite zijn alle activiteiten opgenomen in 
de agenda.

Aandacht voor nieuw RK Meldpunt Grensover-
schrijdend Gedrag
Sinds 1 mei 2015 kunnen meldingen van grens-
overschrijdend gedrag in de Rooms Katholieke 
Kerk in Nederland worden gedaan bij het nieuwe 
RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag. Om 

mensen hierop attent te maken zijn een affiche en 
verwijskaartjes gemaakt.

“Vakantiebestemming” voor collecte chrisma-
viering
Om het diaconale gezicht van de Kerk te laten zien 
is er tijdens de chrismaviering altijd een inzameling 
en een goed doel voor de collecte. De collecte 
kreeg een ‘vakantiebestemming’, namelijk de stich-
ting Kerk en Toerisme die het campingpastoraat 
behartigt in de omgeving van Gilze, waar de 
chrismaviering plaatsvond. 

De Wereldjongerendagen 2016
Jongeren uit het bisdom van Breda zullen volgend 
jaar samen met jongeren uit het bisdom Rotterdam 
naar de Wereldjongerendagen in Krakau reizen. 
Ook in 2013 reisden de jongeren samen naar de 
WJD, die toen in Rio de Janeiro plaatsvonden.
Het bisdom Breda sluit zich aan bij de reis die als 
thema heeft ‘Let’s go -Weg van Barmhartigheid’. In 
het bisdom Breda zal het thema barmhartigheid 
worden verbonden met ‘biddenen werken’.
Diaken Jochem van Velthoven zal deelnemen aan 
het kernteam dat voor de reis is gevormd. Hij zal 
samen met Nina Mertens in het bisdom van Breda 
contactpersoon zijn voor jongeren die mee willen 
naar de WJD. 
De WJD-reis 2016 is bedoeld voor jongeren van 
zestien tot en met dertig jaar en duurt van 17 juli tot 
2 augustus 2016. 

Bezoek de website www.bisdomvanbreda.nl voor 
meer informatie over bovenstaande onderwerpen.

NIEUWS VAN VICARIAAT
Het 15e misdienaars- en acolietenweekend. Een 
jubileumjaar! Al bijna 15 jaar is een vaste enthousi-
aste groep jongeren, onder leiding van pastoraal 
werkster Ineke Leemput actief om voor alle misdie-
naars en acolieten een weekend te organiseren. Dit 
is al jaren een groot succes, met als hoogtepunt 
een groep van 60 (!) deelnemers. Ons streven is 
een groep deelnemers vanuit alle parochies van 
het bisdom. Elk jaar staat een ander verhaal uit de 
Bijbel centraal, waar gedurende het weekend een 
aantal activiteiten rondom plaatsvinden.  
Voor nadere informatie en/of aanmelden: e-mail: 
misdienaarsweekend@hotmail.com.

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

Oktober: Cordaid Mensen in Nood
Deze organisatie 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 oorlogs-

www.bisdomvanbreda.nlvoor
mailto:misdienaarsweekend@hotmail.com.
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conflict, waardoor mensen van huis en haard 
worden verdreven. Mensen in Nood voorziet in 
noodhulp, wederopbouw en preventie.

November: Goederenbank De Baronie
De stichting is een non-profitorganisatie met als 
doel het inzamelen van levensmiddelen, kleding en 
huishoudelijke goederen. Deze goederen worden 
uitgedeeld aan huishoudens die onvoldoende geld 
beschikbaar hebben om in hun levensonderhoud te 
kunnen voorzien. Door Goederenbank De Baronie 
wordt er zo een bijdrage geleverd aan de bestrij-
ding van armoede in uw omgeving.

December: Adventsactie
Op het moment van het schrijven en uitbrengen 
van dit parochieblad is nog niet bekend voor welk 
doel de adventsactie gehouden wordt. Het Bisdom 
draagt jaarlijks een aantal goede doelen aan waar-
uit gekozen mag worden. Vooralsnog is er geen 
keuze gemaakt maar bij de keuze zal 'Bewust-
wording' een centraal begrip zijn. In het volgende 
parochieblad zal vermeld worden voor welk doel is 
gekozen en hoe 'bewustwording' daar een rol in 
speelt.

Lars op de Laak

DIACONIE
Is eenzaam zijn een probleem en is dat in de 
zomer minder?
Eenzaamheid moet wel een probleem zijn, anders 
zou er niet zoveel over geschreven en gesproken 
worden. Dat gebeurt dan meestal door degenen die 
menen niet tot de eenzamen te behoren. Of toch 
wel? Hoe kun je weten dat je eenzaam bent en heb 
je daar last van? 
Hoe zit het met je sociale contacten? Is er altijd wel 
iemand in je omgeving bij wie je met je dagelijkse 
probleempjes terecht kunt? Zijn er genoeg mensen 
op wie je in geval van narigheid kan terugvallen? 
Mis je mensen om je heen en voel je je in de steek 
gelaten?
Als de dagen kort zijn en het regent of het is mistig 
dan zijn veel mensen neerslachtig. Zij verlangen 
ernaar dat het voorjaar weer komt, het zonnetje 
gaat schijnen, de dagen langer worden, zodat de 
neerslachtigheid verdwijnt. Tenminste dat wordt 
altijd zo gesteld, maar of dat waar is … Als het 
waar is moet het ook om te draaien zijn en zijn 
mensen in de zomerdag levenslustiger. Zij voelen 
zich beter en genieten van iedere dag. Het zal voor 
iedereen wel verschillend zijn. Zou dat dan ook 
voor de eenzaamheid gelden en was deze in de 
zomer minder?

Gelukkig zijn de vakanties voorbij!
Dat is voor een groep achterblijvers nog maar de 
vraag, want in de vakantietijd zijn er vele activitei-
ten die onderbroken worden. Verenigingen zetten 
hun inspanningen op een lager pitje. Iedereen gaat 
met vakantie. Vakantie is prettig maar niet voor 
iedereen. Als je kinderen langer uit beeld zijn van-

wege hun welverdiende vakantie dan is dat voor de 
achterblijver niet zo fijn. Het gaat weer wel over, 
maar je kunt daar behoorlijk mee zitten. Als de club 
waar je bij aangesloten bent de vakantiestop meldt 
dan valt er toch een tijdbesteding weg. 
Eenzaamheid en eenzaamheidsgevoel zullen dus 
in de zomertijd niet afnemen, soms zelfs toenemen 
en zijn voor veel mensen een probleem. Dat is 
meermaals gebleken uit onderzoeken door de 
GGD gedaan. Het is een opdracht aan de samen-
leving om die eenzaamheid, die bewezen aanwezig 
is, terug te dringen. Door in uw eigen omgeving 
oog te hebben voor eenzaamheidssignalen. Juist 
als katholieke gemeenschap moeten we daar oog 
en oor voor hebben. Op alle momenten en in alle 
seizoenen.

De Werkgroep aanpak eenzaamheid in Oosterhout 
(ontstaan uit de Stuurgroep Diaconie en Caritas 
van de Catharinaparochie) is voorbereidingen aan 
het treffen om de landelijke Week tegen de      
Eenzaamheid tot een succes te maken. Er zijn
contacten voor een totaalprogramma met de activi-
teitencentra, de inloophuizen, de kerken, de    
Stichting Leergeld en Surplus Welzijn. De week 
tegen de eenzaamheid is van 24 september tot en 
met 3 oktober onder het motto: “Voor verbinding, 
tegen eenzaamheid”. 

Ad Kouwelaar

VREDESWEEK 20 T/M 27 SEPTEMBER: 
VREDE VERBINDT

In de Vredesweek worden 
er door de Stuurgroep    
Diaconie Oosterhout/
Werkgroep Vredesweek 
Oosterhout meerdere vie-
ringen en activiteiten aan-
geboden voor jong en oud. 
Op zondag 20 september 
start de Vredesweek in 
Oosterhout met een oecumenische viering om 
10.00 uur in de Vredeskerk. Er is na de dienst vol-
op gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje 
koffie of thee, de Capella Catharina zingt en men 
kan zich aanmelden voor een eenvoudige maaltijd. 
Op dinsdagavond 22 september wordt er om 
19.15 uur in de Verrijzeniskerk (als onderdeel van 
het nieuwe programma van onze parochiekern, 
“Het verhaal centraal”), een inleiding verzorgd door 
Patricia Brunklaus, Lid van provinciale staten 
Noord-Brabant voor GroenLinks en directeur Vluch-
telingenhulp Nederland afdeling Brabant. Daarna 
gaan we hierover met elkaar in gesprek. Op vrij-
dagavond 25 september is er weer een Vredesvuur 
in de kampvuurkuil bij Scouting Erasmus. Vorig jaar 
viel het enigszins in het water door slecht weer en 
een geringe opkomst, maar het programma van 
vorig jaar met een prachtig verhaal voor kinderen 
wordt herhaald en er wordt een leuke activiteit aan 
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gekoppeld, die uitstekend past bij het thema van dit 
jaar. Het begint om 18.30 uur. 
In het weekend van 26 en 27 september wordt er in 
alle liturgische vieringen in de protestantse en 
katholieke kerken vrede gevierd rond het thema 
van de Vredesweek. 
De Vredesweek wordt op zondag afgesloten met 
een Vesperviering om 17.00 uur bij de zusters 
Benedictinessen in de Onze Lieve Vrouwe Abdij. 
Daarna is iedereen van harte uitgenodigd een 
kopje koffie of thee te blijven drinken.

Gerrie van Bree

KERSTMARKT
Op zaterdag 12 december wordt er een Kerstmarkt 
gehouden in de St. Jansbasiliek. In gesprek hier-
over met Fabienne Trommelen.

Waarom een kerstmarkt? 
Al jaren wil ik een kerstmarkt organiseren in de 
kerk voor het goede doel. Ik vind dit namelijk een 
mooie manier om de kerstgedachte uit te dragen in 
combinatie met de naastenliefde die voor mij als 
katholiek centraal staat in mijn geloof. 

Wie staat centraal?
Het kind daarbij als uitgangspunt nemen sluit wat 
mij betreft naadloos aan op het kerstkind dat gebo-
ren wordt. Dit komt terug in het overkoepelende 
goede doel dat we als werkgroep hebben betrok-
ken bij deze activiteit, namelijk de Rens Joosen 
Foundation. Alle andere goede doelen die hun 
kraampje tijdens de kerstmarkt op zullen zetten, 
proberen de producten die zij verkopen zoveel mo-
gelijk op kinderen af te stemmen. Ook organiseren 
we daarom activiteiten voor kinderen tijdens de 
kerstmarkt en zijn er kinderen die zelfgemaakte 
knutselwerken verkopen tijdens die dag. Deze 
hebben ze de woensdagmiddag voor de kerstmarkt 
samen gemaakt. 

Wat is het doel?
Zo dragen we hopelijk bij aan de bewustwording bij 
kinderen dat het goed is om iets voor een ander 
over te hebben. Tevens laten we als kerk zien dat 
we naar buiten treden en uitdragen waar we voor 
staan, maar dat we ook juist een plek zijn waar 
kinderen en jongeren hun plaats kunnen vinden. 
Tot slot is dit bij uitstek een Catharina-activiteit, 
waarmee we hopelijk de gevoelens van saamho-
righeid tussen de kerkplekken onderling verder 
kunnen versterken. 

Corry van den Bosch

OVERIG NIEUWS
DE FINANCIËLE COMMISSIE AAN HET 
WERK

U vraagt zich wellicht af wat de Financiële Com-
missie precies doet. Wij verwerken alle financiële 
transacties in ons boekhoudsysteem. Dat zorgt 

ervoor dat we iedere maand precies weten hoe het 
financieel gaat met onze parochie. Daarnaast be-
kijken wij alle uitgaven en proberen, daar waar mo-
gelijk, die te schrappen of te verlagen. Zo hebben 
we bij diverse kerkplekken abonnementen opge-
zegd van internet, telefoon en krant. We hebben 
met de bank gesproken om de kosten te verlagen. 
De kosten van het blad dat u nu leest, hebben we 
weten te drukken door iets dunner papier te kiezen, 
maar ook door alle omslagen voor een jaar vooruit 
te drukken. 
Hierdoor en met de bijdragen van adverteerders, 
maken we ons parochieblad bijna kostenneutraal. 
Vanaf dit jaar zijn we helaas ook niet meer in staat 
een vergoeding te geven aan de koren van de Ca-
tharinaparochie. Op deze manier proberen we met 
kostenbesparing de vaste kosten te verlagen. De 
grootste kosten zitten echter in personeel, zowel 
pastoraal als ondersteunend. Uiteraard worden ook
deze kosten in nauw overleg met het bestuur en 
pastoresteam goed bekeken en waar mogelijk ver-
laagd. Verder kijken we –in heel goede samen-
werking met de Gebouwencommissie –naar onze 
kerkgebouwen en pastorieën. Kunnen we slimmer 
omgaan met energie? Wat zijn de mogelijkheden 
de (huur)opbrengsten te verhogen?
Ondanks deze resultaten, gaat het nog steeds niet 
goed op financieel gebied. We gaan ook in 2015 op 
basis van de nu beschikbare gegevens weer een 
tekort van € 200.000 tegemoet. Dus zullen we he-
laas nog veel pijnlijke maatregelen moeten voor-
stellen aan het bestuur. U kunt ons ook helpen, 
door uw bijdrage –waar mogelijk –te verhogen of 
ons tips te geven over kostenbesparingen. Alleen 
samen kunnen we uit deze situatie komen en een 
financieel gezonde toekomst in.

Jos Trommelen, penningmeester
Namens de Financiële Commissie

SAMENKOMST ACTIEVE JONGEREN
16 juli werden de actieve jongeren van de Sint 
Jansbasiliek en de Verrijzeniskerk bij elkaar ge-
bracht in de 
binnentuin van 
de Verrijzenis-
kerk. Hier werd 
samen gegeten 
en gesproken 
over de activi-
teiten binnen 
beide kerk-
plekken. Ieder-
een stelde 
zichzelf voor en gaf aan wat hij/zij deed voor en 
met de kerk. Ook vertelden de jongeren enthou-
siast over de activiteiten die ze bijgewoond / mee 
georganiseerd hadden. Er werden verschillende 
activiteiten voorgelegd, als de kindernevendiensten 
in de Sint Jansbasiliek, de kerstdienst in de Verrij-
zeniskerk en de night fever in de Sint Jansbasiliek, 
waar de jongeren elkaar te hulp bij kunnen schieten 
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en er samen voor kunnen zorgen dat deze activitei-
ten met nog meer succes worden uitgevoerd. Er 
kan teruggekeken worden op een gezellige en 
waardevolle avond waaruit hopelijk veel goeds 
voorts zal komen!

Marije Bleijlevens

Als twintigjarige studente word je over het alge-
meen blij als je overal en nergens kan feesten, on-
gelimiteerd. Ik moet toegeven dat ik dit zo af en toe 
wel leuk vind, maar er zijn dingen waar ik meer 
energie uit haal en nog blijer van word. Onder an-
dere is dit het zingen van klassieke muziek. Het 
zingen tijdens het marktconcert als sopraan in het 
kamerkoor Capella Catharina, maakt me ontzet-
tend blij en geeft mij een bijzonder gevoel. De mu-
ziek overspoelt je met klanken die je tegenwoordig 
nog maar weinig buiten de kerkmuren hoort. Een
‘Pater Noster’ van Hendrik Andriessen, waarin de 
mannen heel gevoelig en ingehouden - zonder om 
te vallen - het ‘Onze Vader’ voordragen aan de 
bezoekers in de Basiliek, geeft mij kippenvel! Wat 
er gezongen wordt, van begin tot eind, is ontzet-
tend breekbaar om meerdere redenen: het is live, 
er wordt geen gebruik gemaakt van versterkings-
materiaal als microfoons en de noten die gehaald 
moeten worden zijn een unieke uiting. Niet alle 
teksten kan ik verstaan, want we zingen vooral in 
het Latijn. Maar dat maakt voor mij niks uit. Ik voel 
me heel warm van binnen als we met een redelijk 
kleine bezetting het hele publiek omver blazen en 
vervolgens (niet te vergeten!) weer rustig af kunnen 
remmen naar zacht en gevoelig. Als we zulke stuk-
ken zingen, heb ik bijna het idee dat onze ziel nu 
écht spreekt. Alles hoor je, alles voel je en het 
maakt je hoofd leeg. Er is een prachtig contrast 
tussen de drukke markt met haar vele geluiden en 
de massieve Basiliek met gevoelige, nagalmende 
klanken. Ook het orgelspel is een verhaal apart en 
het maakt me stil. In mijn ogen de beste therapie 
die er bestaat. 

Maartje Ramselaar

HET VERHAAL CENTRAAL
De Catharinaparochie Oosterhout wil verhalen la-
ten 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.

Op dinsdagavond bieden we een programma van 
ruim een uur. Dat ziet er als volgt uit:
19.15 uur Welkom met koffie/thee en koek
19.30 uur Verhaal centraal (elke dinsdagavond 

wordt een ander verhaal verteld)
Ca. 19.55 uur Start gesprek
Ca. 20.15 uur Koffie/thee
Ca. 20.30 uur Afronding en naar huis

HET VERHAAL CENTRAAL start dit najaar met 
acht bijeenkomsten op dinsdagavond in de        
Verrijzeniskerk:

Dinsdag 8/9: De Wijngaard en andere initiatie-
ven Sint-Catharinadal; een toekomst voor     
geloof
Zuster Maria Magdalena - Priorin en Richard 
Oomes - adviseur Norbertinessenpriorij Sint-
Catharinadal.

Dinsdag 22/9: Vrede verbindt (verhaal wordt
mede verteld in kader van Vredesweek)
Patricia Brunklaus - Lid van provinciale staten 
Noord-Brabant voor GroenLinks en directeur van 
Vluchtelingenhulp Nederland afdeling Brabant.

Dinsdag 6/10: De Verrijzenis van de kunst
Peter Thissen - 35 jaar gewerkt in het basis- en
voortgezet onderwijs. Zijn passie is de kunst. Hij is 
ook kunsthistoricus en geeft vaak rondleidingen in 
het Rotterdamse Boijmans van Beuningenmuseum.

Dinsdag 20/10: Samen op reis
Nicole Hanegraaf - Een energieke vrouw, die alles 
aanpakt. In de wijk Oosterheide heeft zij een fun-
dament gelegd door de school in de wijk een pro-
minente plek te geven.

Dinsdag 3/11: Mijn geloof is niet kapot te
krijgen (aansluitend op het feest van Allerheiligen)
Rob van Uden - Diaken in de R.K. Kerk, werkzaam 
in Breda en treedt veelvuldig op als verteller, als 
dichter en voor lezingen over diverse onderwerpen.

Dinsdag 17/11: Van psalm tot Magnificat; via 
Advent pelgrimerend naar Kerstmis
Titus Frankemölle - Diaken van het bisdom van 
Breda. Aan de hand van enkele verzen uit de ad-
vents-lezingen gaat Titus nader in de op de kern 
van de opgang naar Kerstmis.

Dinsdag 1/12: De ontmoeting aan de bron
Kees Maas - Vroeger missionaris in Indonesië,
heeft nu een bestuursfunctie in Teteringen. Kees 
brengt via presentaties de evangelieverhalen bij 
deze tijd. Kees komt regelmatig en graag in de 
Verrijzeniskerk om er voor te gaan.

Dinsdag 15/12: Zelfs het kleinste steentje kan 
een hele vijver in beweging brengen
Peter de Kock - Inwoner van Oosterheide. Peter 
doet in de wijk wat zijn gevoel hem ingeeft en blogt 
daarover. Volgens Peter zijn alle grote gebeurte-
nissen op aarde tot stand gekomen dankzij een 
heleboel kleine stapjes. Zetten wij kleine stapjes in 
onze eigen wijk, dan is Oosterheide sneller dan we 
denken een paradijs.

Jong en oud zijn van harte welkom op deze avon-
den. Indien vervoer een probleem is, dan kunnen 
wij u ophalen en thuisbrengen. Bel of mail daarvoor 
de Verrijzeniskerk.

Kees de Kok
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LUDENS: WEER 3 ORGELCONCERTEN?
Orgelconcerten op het Maarschalkerweerdorgel. 
Landelijk is het jaar 2015 uitgeroepen tot Maar-
schalkerweerdjaar, omdat de laatste telg van het 
orgelbouwersgeslacht Maarschalkerweerd, Michael 
Maarschalkerweerd, 100 jaar geleden is overleden 
(www.maarschalkerweerd.info). Daarbij bestaat 
ons Maarschalkerweerdorgel 125 jaar. Uiteraard 
wordt dit gedenkjaar door de Stichting Ludens 
(www.stichtingludens.nl) aangegrepen om het 
Maarschalkerweerdorgel extra in de schijnwerpers 
te zetten.
Na de wederom zeer succesvolle serie Marktcon-
certen en het reconstructieconcert door organiste 
Tannie van Loon (Eindhoven) van de inspeling van 
het Maarschalkerweerdorgel uit 1890, staan er voor 
het najaar nog drie activiteiten op het programma.
Op vrijdag 2 oktober wordt wegens het grote suc-
ces van de voorgaande jaren het Dierendagproject 
herhaald. Tijdens deze dag zal een aantal Ooster-
houtse basisscholen de St. Jansbasiliek bezoeken 
om nader kennis te maken met de werking van het 
orgel in het algemeen en het Maarschalkerweer-
dorgel in het bijzonder. Leuk om te vermelden is 
dat dit jaar 
voor het eerst 
dit succesvolle 
project ook 
“buiten de 
stadsmuren” 
wordt uitge-
voerd. Op 
donderdag      
1 oktober zal 
het project 
namelijk worden gedraaid voor twee basisschool-
klassen uit Den Hout en dan op het mooie Pelsor-
gel van de H. Corneliuskerk aldaar. De Stichting 
Ludens wacht uitnodigingen van andere kerkplek-
ken/basisscho-len uit de kerkdorpen rustig af … Als 
afronding van het Dierendagproject zal er op zon-
dag 4 oktober (15.00 uur) in de St. Jansbasiliek 
een orgelsprookje (De Bremer Stadmuzikanten) 
worden opgevoerd door Ton Stevens (orgel) en 
Cees Rijnders (verteller). Dit concert is in eerste 
instantie bedoeld voor kinderen, maar volwassenen 
zijn uiteraard ook van harte uitgenodigd. Het pu-
bliek zal plaatsnemen op de orgeltribune en de 
voorstelling is voorzien van lichtbeelden (mooie 
aquarellen van scènes uit het sprookje die via een 
diaprojector op een groot scherm worden gepre-
senteerd). Dit unieke evenement mag u niet mis-
sen!
Op zaterdag 31 oktober (Halloween) om 20.00 uur 
zal de Rotterdamse stadsorganist Geert Bierling 
wederom een stomme film, The Phantom of The 
Opera, live begeleiden. In 2013 begeleidde hij al op 
indrukwekkende wijze de stomme filmklassieker 
Jeanne d’Arc. The Phantom of the Opera stamt uit 
1924 en staat bekend als de eerste horrorfilm. Het 
Maarschalkerweerdorgel is uitermate geschikt om u 

in de juiste griezelsfeer te brengen. Kom lekker 
griezelen met Geert!
Het begint inmiddels een traditie te worden dat het 
concertseizoen wordt afgesloten met een kerstcon-
cert. Dit laatste concert vindt plaats op zondag     
13 december om 15.00 uur. Medewerking aan dit 
kerstconcert zullen naast Jan Willems en Ton 
Stevens (orgel) de Capella Catharina en het 
Raamsdonksveerse jongerenkoor YRDV geven. 
U kunt genieten van een Festival of Lessons & 
Carols in de Anglicaanse traditie. 

Ton Stevens

MISSIO WERELDMISSIEMAAND
Geef hoop aan de Christenen in Pakistan
Wereldmissiemaand (oktober) besteedt dit jaar 
aandacht aan de katholieke kerk in Pakistan. In dit 
islamitische land hebben minderheidsgroepen, on-
der wie de christenen, het zwaar: armoede, analfa-
betisme, religieus geweld en terroristische aansla-
gen. Met name vrouwen en meisjes lopen groot 
gevaar slachtoffer van geweld te worden.

Katholieken in een islamitisch land
Het aantal katholieken in Pakistan bedraagt 1,15 
miljoen. Hoewel een respectabel aantal, vormen 
katholieken een minderheid in het islamitische land. 
Volgens de traditie zou de heilige apostel Thomas 
door India en Pakistan gereisd hebben om er het 
christendom  te brengen. De eigenlijke missie be-
gon in de 19e eeuw met legeraalmoezeniers, zowel 
in het zuiden (Sindh) als meer naar het noorden 
(Punjab). De katholieke kerk draagt met haar on-
derwijs en gezondheidszorg bij aan de ontwikkeling 
van Pakistan, waar veel armoede heerst, het anal-
fabetisme hoog is en veel mensen geen enkele 
toegang tot onderwijs en gezondheidszorg hebben.

Blasfemiewet
In Pakistan geldt de sharia, de islamitische wet. 
Een belangrijke rol speelt de blasfemiewet die in 
1986 ingevoerd werd. Op godslastering en beledi-
gende opmerkingen over de profeet Mohammed 
staan geld- en gevangenisstraffen en in het ergste 
geval de doodstraf. De christelijke Asia Bibi zit al 
vele jaren in de gevangenis. Hoewel tot nu toe 
geen enkele veroordeelde ter dood is gebracht, zijn 
er al vaak aangeklaagden door islamisten ver-
moord.
Alle minderheden in Pakistan lijden onder deze 
wet, niet alleen christenen. Een groot probleem is 
dat de blasfemiewet vaak misbruikt wordt om ordi-
naire burenruzies uit te vechten. 

Positie van vrouwen en meisjes 
Hoewel vrouwen en mannen volgens de Pakis-
taanse wet officieel gelijke rechten hebben, komt 
daar in de praktijk weinig van terecht. Na Afghanis-
tan en Congo is Pakistan het derde gevaarlijkste 
land voor vrouwen. Er is veel geweld tegen vrou-
wen, zoals verbrandingen en verkrachtingen. Daar 
komt bij dat vrouwen op veel gebieden totaal bui-

www.maarschalkerweerd.info
www.stichtingludens.nl
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tengesloten zijn. Reden daarvoor zijn de tot op he-
den heersende stammentradities, die het dagelijkse 
leven van de mensen nog verregaand bepalen en 
vrouwen geen actieve rol in de samenleving toe-
staan. In het straatbeeld domineren mannen. 
Vrouwen zijn altijd gesluierd, ongeacht hun religie.

Help mee en geef hoop aan de christenen in 
Pakistan 
MISSIO/Pauselijke Missiewerken steunt de paro-
chies en religieuzen in Pakistan bij hun pastorale 
werk, onder meer op het gebied van vrouwenrech-
ten, de interreligieuze dialoog, vredeswerk. Helpt u 
mee? Wij ontvangen graag uw bijdrage op NL65 
INGB 0000 0015 66 t.n.v. MISSIO Wereldmissie-
maand, te Den Haag. Voor meer informatie:
www.missio.nl

Henk Berflo

THOMASPROGRAMMA
PAUS FRANCISCUS IN HET THOMAS 
NAJAARSPROGRAMMA 

Het najaarsprogramma van Thomas is weer uit en 
–met dank aan de bezorggroepen uit de kernen –
in onze parochie verspreid. Een Catharina-
programma vol met 'zinnige' activiteiten voor men-
sen die zoekende zijn en gelovigen en parochianen 
die willen praten en nadenken over hun geloof.

Franciscus, de heilige en de paus
Speciale aandacht hebben we dit najaar voor de 
figuur van Franciscus. In de Basiliek bekijken we 
de film 'Francesco', een bijzondere film over het 
leven van de 'originele' heilige uit Assisi die recht 
doet aan zijn spiritualiteit. De paus die zijn naam 
draagt, wist vanaf zijn eerste 'buona sera' de harten 
van velen te veroveren. Wat delen ze, deze beide 
populaire naamgenoten?  
Monic Slingerland geeft een boeiende lezing, dia-
ken Titus Frankemölleleest met u in zijn laatste 
'groene' encycliek. En onder de titel 'Kan het waar 
zijn', gaan we aan de hand van foto's, filmpjes en 
citaten, met elkaar in gesprek over onze hoop en 
verwachtingen rond deze nieuwe paus. We hopen 
op een sprankelende gespreksavond. 

Lezen in de Bijbel met bisschop Liesen en Henk 
Berflo
Er zijn boeken waarin je nooit komt uitgelezen en 
de Bijbel is er daar zeker een van. Bisschop 
Liesen, bijbelwetenschapper, en Henk Berflo, exe-
geet, leggen boeken van de Bijbel voor ons open. 
Met zijn grote kennis van de Bijbel, leidt hij de toe-
hoorders in een open gesprek door de boeken van 
de Bijbel. Henk Berfo neemt u mee in het Evange-
lie van Lucas. De evangelist die, zoals hij zelf zegt, 
'alles heeft uitgezocht over Jezus'.

'Wees gegroet' en iconen: bijzondere tentoon-
stellingen
Margret Tielmans, wonend en werkend in Dorst, is

fotograaf. Op dit moment trekt zij langs alle paro-
chiekernen om foto's te maken van vrijwilligers in 
de hele Catharinaparochie. In het voorjaar van 
2016 zal dat een prachtige tentoonstelling opleve-
ren. Dit najaar laat Margret onder de titel 'Wees 
gegroet' een serie subtiele en intieme foto's zien 
van mensen die de rozenkrans bidden. 
"Een icoon schilderen is als bidden met je handen", 
merkte iemand op.  Al jaren nemen mensen uit 
Oosterhout en omgeving deel aan de cursus icoon-
schilderen die het Thomasprogramma biedt. Elk 
seizoen weer 'loopt de cursus vol' met mensen die 
'biddend met hun handen' prachtige iconen schil-
deren. Een tentoonstelling van die iconen sluit het 
jaar in de Mariakerk af. 

Deelnemen?
Het aanbod van het Thomasprogramma staat open 
voor eenieder die belangstelling heeft. U kunt een 
programma met alle activiteiten, tijden en plaatsen 
aanvragen via info@thomasoosterhout.nl of mee-
nemen uit uw kerk. U vindt het programma ook op
de website van Thomas: 
www.thomasoosterhout.nl.

Hennie van Hattum

ST. JAN DE DOPER (BASILIEK)
Kerkgebouw:
Basiliek St. Jan, 
Markt, Oosterhout

Secretariaat en
Parochiecentrum:
Markt 17,
4901 EP  Oosterhout
maandag t/m vrijdag van 
9.00 tot 12.00 uur
Tel: 0162-453574
E-mail: secretariaat@basilieksintjan.nl
Website: www.basiliekoosterhout.nl
Dag en tijden van vieringen:
 zondag 10.00 uur
 woensdag en vrijdag 8.00 uur
Coördinatoren:
Loek van Driel, Ilse Willems
Ledenadministratie: Wally de Jong
Bankrekeningnummer: NL43INGB0001077401

Het H. Doopsel ontvingen:

19 juli Faye Roovers
26 juli Daley van Tilborg
26 juli Susanne Ossebaar
6 september Yara Pas
6 september Chevelatie Bajarin
6 september Rivano Adam

Van ons gingen heen:

14 juni Truusje Ausems-de Kroon, 
88 jaar

www.missio.nl
mailto:info@thomasoosterhout.nlof
www.thomasoosterhout.nl
mailto:secretariaat@basilieksintjan.nl
www.basiliekoosterhout.nl
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9 juli Lena Evers-Kanters, 92 jaar
14 juli Catharina Broeders-Ligtvoet, 74 jaar

SINT-JANSDAG 21 JUNI
De Sint-Jansdag van dit jaar was een groot succes. 
Na een mooie viering was er uitgebreid tijd voor 
hapjes en gezelligheid. De viering werd muzikaal 
ondersteund door een 'mega-koor' bestaande uit 
het gemengd koor en de Capella Catharina, onder 
leiding van Jan Willems. Ook het piepjonge kinder-
koor onder leiding van Frans Bullens zong mee, dit 
was hun eerste echte uitvoering. 

Na de viering was er tijd voor veel hapjes, die door 
vrijwilligers waren klaargemaakt. De kerk was 
prachtig versierd, met eten in overvloed voor de 
kinderen en volwassenen. Met het oog op het feest 
van Sint Jan was deze ontmoeting een passende 
afsluiting van de mooie ochtend, die door de aan-
wezigen zeer op prijs gesteld werd.

Thomas Kop

ZEGENING
Op 27 september aanstaande 
zal er tijdens de Hoogmis in de 
Sint Jansbasiliek, een zegening 
plaatsvinden. Pastoor Van 
Bronswijk zal tijdens die viering 
voorwerpen, die van thuis mee-
genomen kunnen worden, ze-
genen. Goede suggesties zijn 
rozenkransen en Mariabeelden 
omdat oktober Mariamaand is.
Op vrijdagavond tussen 19.00 
en 21.00 uur kunt u nieuwe 
rozenkransen kopen in de Sint Jansbasiliek voor 
slechts € 3,50 voor een kleine en € 5,00 voor een 
grote. Voor meer informatie:
roy.soeters@gmail.com.

Roy Soeters

KINDERNEVENDIENSTEN
Met het begin van het nieuwe schooljaar starten 
ook weer de kindernevendiensten. Deze activiteit is 
bevalt de kinderen erg goed en trekt dan ook ge-
zinnen met jonge kinderen naar de kerk. De kin-
deren die komen sparen door hun komst voor leuke 
geloofsgerelateerde cadeautjes, zoals een poster 
van het Onze Vader, een rozenkrans of een    
noveenkaars. Op deze manier nemen zij het geloof 
als het ware ook mee naar huis. 
Een enthousiast team van vrijwilligers zet zich in 
om elke keer weer een leerzame en leuke kinder-
nevendienst te kunnen bieden. Voor het komend 
halfjaar zijn daarvoor onderstaande data met bijbe-
horend thema's vastgelegd. We beginnen het jaar 
met een verhaal over Jezus die zich bekommert 
om een man die wordt buitengesloten vanwege 
een ziekte. Juist aan het begin van het schooljaar 

willen we met de kinderen stilstaan bij buitensluiten 
en pesten en waarom dat zo erg is. Vervolgens 
staan we stil bij een belangrijk persoon uit het 
Oude Testament, namelijk Mozes en de tien plagen 
van Egypte. Eind oktober blikken we alvast vooruit 
op Allerzielen, waarbij de kinderen aan de slag 
gaan met het versieren van een glazen potje dat 
als grafkaars gebruikt kan worden en bij een dier-
bare overledene kan worden geplaatst. Tijdens de 
kindernevendienst van de Catharinadag, op         
29 november, gaan de kinderen een schoenendoos 
versieren voor het project Schoenmaatjes. Meer 
hierover is elders in dit parochieblad te vinden. 

Data en thema’s
27 september: Mozes
25 oktober: Allerzielen
29 november: Catharinadag en 

Schoenmaatjesproject
25 december: Kerst
27 december: Driekoningen 

Fabienne Trommelen

KNUTSEL JIJ OOK MEE?
Kindernevendienst zondag 29 november in de 
Sint Jansbasiliek
Ken jij Sint Maarten? Misschien heb je wel eens 
van hem gehoord. Sint Maarten is bekend van het 
verhaal, dat hij zijn mantel deelde met een bede-
laar die het heel erg koud had. Sint Maarten had 
iets over voor een ander. Hij gaf zijn eigen bezit 
aan een arme. Het feest van Sint Maarten wordt op 
11 november gevierd. Sommige kinderen gaan dan 
met lampionnen door de straat. Het hele verhaal 
van Sint Maarten lezen we tijdens de kinderneven-
dienst. Kom je ook luisteren?
Naast Sint Maarten staan we bij nog meer stil! Op 
zondag 29 november is het namelijk de eerste dag 
van de Adventstijd. Tijdens de Advent bereiden 
mensen in de kerk zich voor op het Kerstfeest. Met 
Kerstmis doen mensen vaak graag iets voor ie-
mand anders.

Voor kinderen in ontwikkelingslanden
Voor de kindernevendienst van 29 november heb-
ben we dit gecombineerd! Hoe dan? Misschien heb 
je wel eens gehoord van de actie 'Schoenmaatjes' 
van Edukans. Wat moet je dan doen? Tijdens de 
kindernevendienst ga je een schoenendoos heel 
mooi versieren. Je gaat een mooi cadeautje maken 
van de doos. Maar een lege doos is maar een gek 
cadeau natuurlijk. Daarom stop je allerlei leuke 
dingetjes in de doos. Bij de kindernevendienst ver-
tellen we je uitgebreid wat er precies allemaal in de 
doos mag en wanneer we de dozen versturen. Na 
29 november kun je de doos in ieder geval gaan 
vullen met oude spulletjes die je zelf niet meer ge-
bruikt of met leuke nieuwe cadeautjes! 

Vervolg op pagina 12

mailto:roy.soeters@gmail.com.
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VIERINGEN IN DE KOMENDE MAANDEN (wijzigingen voorbehouden)

In alle parochiekernen van de Catharinaparochie wordt de liturgie van de zondag gevierd. In de Basiliek is er 
iedere zondag een eucharistieviering; voor de parochiekernen is het streven één keer per maand de eucharis-
tie te vieren. Onderstaand vindt u de tijden van de vieringen. Uitgebreide, actuele informatie vindt u op de 
website van de parochie (www.catharina-parochie.nl) en wekelijks in het Weekblad Oosterhout.  

Parochiekern St. Jan de Doper 
(basiliek) 
Oosterhout

H. Marcoen 

Dorst

H. Johannes de Doper

Oosteind
Vieringen in het 
weekend

Zondag 10.00 uur
Laatste zondag van de 
maand: Kindernevendienst

Zondag 11.00 uur Zaterdag 19.00 uur

Doordeweekse 
vieringen

Woensdag en vrijdag
8.00 uur eucharistieviering

Bijzondere vieringen
20 september Geen viering

27 september 

2 oktober 19.00 uur: Dierenzegening 
20.00 uur: Film Franciscus 
van Assisi

10 oktober Geen viering 
11 oktober Geen viering

18 oktober Eucharistievering met 
aansluitend processie 
Vredeskapel

2 november 19.00 uur: Allerzielenviering 
met aansluitend bezoek 
begraafplaats

3 november 07.30 uur: Hubkeswijding
8 november 10.00 uur: Eerste H.Mis 

Jochem van Velthoven
29 november

8 december 19.00 uur: Opening Heilig 
Jaar van de Barmhartigheid 
met bisschop 
Mgr. J. Liesen

19 december Geen viering
20 december Geen viering

www.catharina-parochie.nl
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VIERINGEN IN DE KOMENDE MAANDEN (wijzigingen voorbehouden)

We vieren als parochie samen de naamdagen van de patroonheiligen van onze kerken. Er zijn op die zonda-
gen geen vieringen in de andere kerken, behalve in de Basiliek St. Jan. U bent op die dagen van harte welkom 
in de Corneliuskerk, de Mariakerk en de Verrijzeniskerk.

H. Antonius van 
Padua
Oosterhout

Verrijzenis 

Oosterhout

H. Maria 

Oosterhout

H. Cornelius 

Den Hout

Parochiekern

Zondag 9.30 uur
1e Zondag van de 
maand: Gezinsviering

Zondag 9.30 uur Zondag 11.00 uur
3e Zondag van de 
maand: Thomasvie-
ring

Zaterdag 19.00 uur Vieringen in 
het weekend

Woensdag 9.30 uur
ochtendviering

Donderdag 09.30 uur 
woord- en communie-
viering

Doordeweekse 
vieringen

Bijzondere vieringen
Geen viering Geen viering Geen viering 10.00 uur: 

Eucharistieviering 
Naamdag H. Cornelius
14.00 uur: Lof 

20 september

Start nieuw werkjaar Eucharistieviering
Thomascantorij 
40 jaar 

27 september

2 oktober

Geen viering 10 oktober
Geen viering Geen viering Eucharistieviering 

Naamdag H. Maria 
van de Rozenkrans

11 oktober

18 oktober

2 november

3 november
8 november

15.00 uur Catharina-
dag: bijeenkomst 
voor alle vrijwilligers 
Catharinaparochie

29 november

8 december

Geen viering 19 december
Geen viering Wijdingsdag 

Verrijzeniskerk
Geen viering 20 december
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Kom jij mee knutselen voor een ander kindje? Dan 
zien we je graag op zondag 29 november om 10.00 
uur in de Sint Jans Basiliek op de Markt. Neem 
alvast een leuke foto van jezelf mee, dan plakken 
we die ook in de schoenendoos. Tot dan!

Namens de werkgroep van de kindernevendienst,
Danique Trommelen

H. MARCOEN
Kerkgebouw:
H. Marcoen
Baarschotsestraat 85, Dorst
Secretariaat en
Parochiecentrum:
Baarschotsestraat 87
4849 BK  Dorst
dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur
Tel: 0161-411215
E-mail: marcoenkerkdorst@kpnmail.nl
Dag en tijden van vieringen:
 zondag om 11.00 uur
Coördinatoren:
Corry van den Bosch, Harry Claasen, 
Jan Frijters, Dion van den Wijngaard 
Ledenadministratie: Frank van den Burg
Bankrekeningnummer: NL86RABO0112291430

TERUGBLIK
Tijdens het MidzomerNachtfeest (18 tot 21 juni) 
was de Macoenkern actief. We waren aanwezig bij 
de “eat, meet and great”; waarbij contacten worden 
gelegd en verenigingen 
en het Dorstse bedrijfs-
leven elkaar ontmoeten.
De werkploeg van de 
dinsdagochtend werd 
uitgekozen tot “onzicht-
bare vrijwilligersgroep”. 
Een welverdiende uitver-
kiezing. In het juryrap-
port staat: “Identiteit en 
erfgoed van het dorp 
moet je koesteren en 
goed verzorgen. 

We vieren als parochie samen de naamdagen van 
de patroonheiligen van onze kerken. Er zijn op die 
zondagen geen vieringen in de andere kerken, be-
halve in de Basiliek St. Jan. U bent op die dagen 
van harte welkom in de Corneliuskerk, de Maria-
kerk en de Verrijzeniskerk.

Elke week weer is een groep vrijwilligers in de weer 
om daarvoor te zorgen. Het gebouw, de tuin alles 
tiptop. Als erfenis maar zeker als hedendaags mid-
del om de kerkgemeenschap Dorst te faciliteren. 
Achter de schermen, stilletjes genietend van de 
uitstraling van het gedane werk. Zeker geen kleine 
opgave gezien de grootte van gebouw en tuin, en 
de leeftijd ervan. De vrijwilligers van de Marcoen-
kerk dragen hiermee bij aan het gezicht en kern 

van het dorp.” Nogmaals: van harte gefeliciteerd. 
Onze koster Bernard was een van de drie genomi-
neerde onzichtbare vrijwilligers.

De coördinatoren namen deel aan de “grote Dorst-
se kennisquiz”. Niet alle vragen werden door het 
team goed beantwoord; in elk geval wel al de vra-
gen die met Marcoenkerk en de parochiekern te 
maken hadden. Op zondag vierden we de eucha-
ristie in een tent op het dorpsplein; elk jaar is er 
weer meer belangstelling voor deze viering.

VOORUITBLIK
Op 27 september is er de opening van het werk-
jaar; na de viering is er een samenzijn met de vrij-
willigers en hun partners om hen te bedanken voor 
hun inzet voor de Marcoenkern. 
18 oktober, na de eucharistieviering met als voor-
ganger Pater van der Leest, is de processie naar 
de Vredeskapel aan de rand van het dorp. Fanfare 
St. Joris verzorgt de muziek tijdens de processie. 
Bij de Vredeskapel zijn gedenkplaten te vinden met 
de namen van hen die gevallen zijn in en rond 
Dorst in de Tweede Wereldoorlog.

De Allerzielenviering is dit jaar op maandag 2 no-
vember om 19.00 uur met als voorganger Pater 
van der Leest. De nabestaanden van de overlede-
nen van wie in de parochiekerk afscheid is geno-
men worden persoonlijk voor deze viering uitgeno-
digd. Ter nagedachtenis aan hen wordt een kaars 
vooraan in de kerk aangestoken terwijl de naam 
wordt uitgesproken. Aansluitend bezoeken we het 
kerkhof om al onze doden te gedenken en een 
kaarsje bij hen te plaatsen. De dinsdagploeg zorgt 
voor een sfeervolle verlichting op de begraafplaats.

ROZENKRANS
In oktober wordt elke dinsdagavond om 19.00 uur 
de rozenkrans gebeden. Iedereen is hierbij van 
harte welkom.

EERSTE H. MIS
8 november zal Jochem van Velthoven voorgaan in 
zijn eerste Eucharistieviering. Voor zover ik heb 
kunnen nagaan zal Jochem de eerste priester zijn, 
die in Dorst geboren en getogen is. 
Wij hopen dat velen aanwezig zullen zijn op deze 
bijzondere dag. Na de viering is er gelegenheid 
Jochem te feliciteren. Hoe de dag er precies uit 
gaat zien is op dit moment nog niet bekend. 

Namens de Coördinatoren, 
Corry van den Bosch

VAN HET SEMINARIE
Voor de laatste keer schrijf ik u vanaf het seminarie 
in Hoeven. 
Op 7 november is mijn priesterwijding in de kathe-
draal van Breda (Sint Jansstraat) en op 8 novem-

mailto:marcoenkerkdorst@kpnmail.nl
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ber vier ik mijn eerste Heilige Mis in de Sint Mar-
coenkerk te Dorst. 
Na mijn wijding gaat mijn nieuwe benoeming in. In 
overleg met de bisschop word ik als parochie-
vicaris (kapelaan) benoemd in de regio Al-
phen/Gilze. Onder deze regio vallen de zes paro-
chies van Alphen, Gilze, Chaam, Riel, Ulicoten en 
Baarle-Nassau. Ik kom te wonen op de pastorie in 
Chaam. 
Met heel veel vreugde en in grote dankbaarheid 
kijk ik terug op de afgelopen jaren. Jaren van uit-
zuiveren van mijn roeping tot het priesterschap, 
jaren van studie, stage en natuurlijk van gebed. In 
de afgelopen jaren hebben heel veel mensen mij 
gesteund, bemoedigd en voor mij gebeden. En heb 
ik veel nieuwe mensen leren kennen in de paro-
chies en op de opleiding. 
Het afronden van de studie betekent zeker niet dat 
ik klaar ben met studeren. De Heilige Schrift is een 
bron van inspiratie die een leven lang studie vraagt 
en verdient. 
Ik kijk uit naar mijn nieuwe benoeming. Ik heb al 
kennis gemaakt met mijn collega’s in het pastorale 
team en met enkele leden van de verschillen paro-
chiebesturen. Deze kennismaking heb ik ervaren 
als zeer hartelijk en warm. Ik voel me meer dan 
welkom en direct ook al een beetje thuis. 
Sint Norbertus is voor mij, door mijn stage en eer-
ste benoeming als diaken in Roosendaal, een be-
langrijke persoon geworden met de vele gezichten 
van de Sint Nobertusparochie. Ik ben dankbaar 
voor de tijd dat ik in deze ‘wijngaard van de Heer’ 
mocht leren en verder groeien in het pastoraat. Ik 
heb veel geleerd in ontmoetingen en samen-
werking met de parochianen en mijn collega’s. 
Ik groet u als blij, dankbaar en opgewekt man. Ik 
wens u toe alle goeds en bovenal Gods zegen. 
In deze tijd van voorbereiding wil ik u vragen om 
uw gebed. 

Pax Vobis
Jochem

GELOOF ALS LEVEND WATER
In het Johannesevangelie (Joh 4,10) wordt tijdens 
het verhaal van Jezus en de Samaritaanse vrouw
bij de Jacobsbron het beeld van ‘levend water’ ge-
bruikt om de gave van Gods Geest voor te stellen: 
‘Als u de gave van God kende, als u wist wie het is 
die tegen u zegt: geef Mij te drinken, dan had u 
Hem erom gevraagd en Hij had u levend water 
gegeven’. 

De gelijkenis van water en geloof als Gods Geest is 
treffend. Bronnen van water zijn een levensvoor-
waarde in Bijbelse tijden en waar zij stromen is 
leven in overvloed. 

In het Nationale Park de Biesbosch is onlangs een 
nieuw museum geopend en daar wordt het verhaal 
van haar ontstaan verteld. In 1421 vond er een 
overstroming van ongekende orde plaats, de St. 
Elisabethvloed. Een enorm landbouwgebied aan de 

grens tussen Holland en Brabant, de Groote of 
Hollandse Waard verdween onder water, een ramp
van jewelste. 
Oorzaak stormvloed, maar ook waren de dijken niet 
onderhouden. Het geld ging op aan oorlogsvoering 
tussen de omliggende steden, die het beheer van 
de dijken rond de polder onder zich hadden. Een 
strijd die bekend werd als Hoekse en Kabeljauwse 
Twisten.
Water laat zich slecht temmen, dat is Hollanders 
inmiddels wel bekend. Door veel schade wijs ge-
worden zijn er waterschappen met dijkgraven in het 
leven geroepen om het gevaar van wassende wa-
teren in te dammen en polders droog te houden.

Ook het levende water van het geloof laat zich 
slecht aan banden leggen. Het protest van Profes-
sorenmanifest en Bezield Verband Utrecht dat zich 
richt tegen landelijke kerksluitingen is hier een le-
vend voorbeeld van.
Geloofsbeleving en uitingen daarvan laten zich 
moeilijk kanaliseren, laat staan indammen. De 
vraag is zelfs gerechtvaardigd of dat wenselijk is in
een kerk waarvan het middenschip, eertijds ook 
wel de ‘buyck’ genoemd, nauwelijks nog gevuld is. 
Mikken op de kloosterformule, een ommuurde ves-
ting waar slechts plaats is voor een “heilige rest” is 
in feite een terugtrekkende beweging, die niet be-
antwoordt aan een ecclesia als Gods akker. De 
term katholiek in de betekenis van algemeen of 
universeel werd in het kader van de kerk voor het 
eerst gebruikt door Ignatius van Antiochië.
Die brief uit 107 aan de Christenen van Smyrna is 
nog steeds actueel: Waar Jezus Christus is, daar is 
de katholieke kerk. Zelf zegt Jezus: ‘Waar er twee 
of drie in mijn naam bijeen zijn daar ben Ik in hun 
midden.’  (Mt 18,20)
Polderen - misschien wel het meest Hollandse 
woord dat er bestaat - is de schadelijke gevolgen 
van veel te veel water neutraliseren. Het is de zorg 
dat we geen natte voeten krijgen,  maar vooral ook 
dat het niet te droog wordt voor de landbouw en 
veeteelt in onze laaggelegen delta. Polderen, over-
drachtelijk, doen we  wanneer we compromissen 
sluiten en samenwerking kiezen als speerpunt voor 
beleid.  
Tijdens het bezoek aan het Nationaal Park de 
Biesbosch werd duidelijk dat er meerdere metho-
des zijn om onze woelige wateren te beheren, zo-
als er meerdere wegen naar Rome leiden.

Indachtig de talloze en steeds weer terugkerende
waterstromen die keer op keer heilloos buiten de 
oevers treden, waren de slimme watermanagers 
het er over eens geworden dat water haar natuurlij-
ke loop moet hebben. Zij hebben in de Grote 
Waard veel van de dijken opgeheven om er bij 
hoog water een doorstroomgebied van de Merwe-
de van te maken.
Boerderijen zijn opgehoogd en liggen nu op terpen 
en spaarbekkens voor drinkwaterreservoirs zijn 
aangelegd. 
Ontpolderen wordt dat genoemd: het  plan waarbij
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Gods water strategisch over Gods akker loopt.
Ontpolderen en reservoirs voor het levende water 
ontwikkelen met de kerk op een terp in het geval 
van onvoorziene watersnood zou in de Lage Lan-
den aan de zee wel eens een welkom alternatief 
kunnen zijn.

En vertrouwend op Gods belofte bij het plaatsen 
van de regenboog hoeft de kerk zelfs niet eens op 
een terp gebouwd te worden. Kerkbestuurders, 
priesters en ook bisschoppen weten dat het leven-
de water van het geloof van Gods Geest lastig ge-
kanaliseerd en zeker niet ingedamd kan worden … 

Henny Hoedemaker

H. JOHANNES DE DOPER 
Kerkgebouw:
H. Johannes de Doper
Provincialeweg 84, Oosteind
Secretariaat en
Parochiecentrum:
Provincialeweg 84
4909 AL  Oosteind
woensdag van 9.30 tot 11.30 uur 
Tel: 0162-453354
E-mail: sintjanoosteind@live.nl
Dag en tijden van vieringen:
 zaterdag om 19.00 uur 
Coördinatoren:
Louis Claassen, Anny van Dongen, Wil Ligtvoet,
Mieke Verdaasdonk
Ledenadministratie: Martha Leltz
Bankrekeningnummer: NL32RABO0139501290

Van ons gingen heen:

9 november 2014
Alphonsius Josephus Nicolaas 
van den Hoek, 82 jaar

20 november 2014
Joanna Antonetta van Dongen -
Hendrickx, 87 jaar

3 augustus 2015
Ida Maria Bastiaansen - van de Corput, 
84 jaar

PROFICIAT
In april werd coördinator Wil Ligtvoet beloond met 
een koninklijk lintje en in de bloemetjes gezet als 

blijk van waardering voor haar inzet in onze ge-
meenschap. Wil, namens de gehele Oosteindse 
parochie alsnog van harte gefeliciteerd; je hebt het
echt verdiend.

AFSLUITING SCHOOLJAAR EN
AFSCHEID GROEP 8

Zaterdag  11 juli was er een gezinsviering waarin 
de kinderen van basisschool Sint Jan het school-
jaar kerkelijk hebben afgesloten en waar afscheid 
werd genomen van groep 8. Ondertussen heeft 
iedereen al weer lekker kunnen genieten van de 
vakantie om straks met frisse energie het nieuwe 
schooljaar te starten, in Oosteind of wat verder weg 
op de middelbare school. Iedereen veel succes 
toegewenst.

RONDLEIDINGEN KERK
Dit jaar is het tweede seizoen gestart met rondlei-
dingen in en rondom de kerk van Oosteind, geor-
ganiseerd door vrijwilligers. Ook deze keer zijn de 
drie woensdagochtenden weer met veel belang-
stelling bezocht. 

TELEURSTELLING
De parochianen van de kerkplek Oosteind zijn erg 
teleurgesteld over de sluiting van de kerk tijdens 
het vakantierooster van de Catharinaparochie. Ho-
pelijk kunnen we samen met de andere kerkplek-
ken en het pastoresteam een oplossing vinden om 
de kerken open te houden, zolang er behoefte is 
om vieringen te bezoeken.

TOON GERRITSEN
Na de zomervakantie werd op zaterdag 5 septem-
ber het kerkelijk seizoen weer geopend. Deze keer 
met een "bijzondere viering", voorgegaan door 
Toon Gerritsen. In deze viering is aandacht ge-
schonken aan het 25-jarig jublileum van Toon als 
priester voor onze H. Johannes de Doper kerk te 
Oosteind. Aansluitend werden alle vrijwilligers uit-
genodigd voor een gezellig samenzijn met een lek-
ker hapje en drankje als dank voor hun inzet  in het  
afgelopen jaar. 

Coördinatoren

H. ANTONIUS VAN PADUA 
Kerkgebouw:
St. Antoniuskerk
St. Vincentiusstraat 113, 
Oosterhout
Secretariaat en
Parochiecentrum:
Antoniushuis De Vinder
St. Vincentiusstraat 113a
4901 GJ  Oosterhout
maandag t/m vrijdag van 
9.00-12.00 uur en van 

mailto:sintjanoosteind@live.nl
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13.30-16.00 uur (behalve woensdag) 
In de schoolvakanties alleen ochtenduren
Tel: 0162-470954
E-mail: st-antonius@zonnet.nl
Website: www.st-antoniusoosterhout.nl

Dag en tijden van vieringen:
 zondag om 9.30 uur 
Coördinatoren:
Ria Janmaat-Markhorst, Wim de Jong, 
Ad Kouwelaar
Ledenadministratie: Joke van Ham
Bankrekeningnummer: NL29RABO0139901566

KRONIEK VOOR WIE DE KLOK LUIDDE
Het H. Doopsel ontvingen

31 mei Jaylison Jonis
31 mei Lyam van Haaren

5 juli Mikay Charleston

Van ons heen gingen

18 mei Toos Prinse, 88 jaar, weduwe 
van Piet van den Heijkant

21 juni Corrie Mathon, 76 jaar, 
weduwe van Rinus Fransen

21 juli Gijs van Ham, 87 jaar, 
weduwnaar van Ria Snoeren

28 juli Ko Jansen, 79 jaar weduwe 
van Jacques Jacobs

KERK OP HET KRUISPUNT
een kwart eeuw jong

Het begin
Op 1 september jl. was het precies 25 jaar geleden, 
dat de eerste nieuwsbrief van de Sint Antoniuspa-
rochie verscheen: Pastoraal Nieuws, zoals het in 
de beginjaren werd genoemd. Het blad werd in 
1990 opgericht en samengesteld door pastoraal 
werker Eric van Rosmalen en mevrouw Thea van 
der Zanden. 
In de eerste uitgave legden ze meteen het waarom 
van de nieuwsbrief uit: ”In onze Antoniusparochie 
gebeurt zoveel dat we alle mogelijkheden willen 
benutten om u op de hoogte te stellen. De pastora-
le nieuwsbrief wil u al die informatie geven, want zo 
kan ook weer blijken hoe levendig onze parochie 
is.” 
Volgens deze formulering gaat de huidige redactie, 
die momenteel bestaat uit de heren Ad Kouwelaar 
en Wiljan van der Zanden, nog steeds te werk. In-
formatie geven over de Sint-Antonius van Padua 
om zo te laten zien hoe “levendig” het nog steeds is 
in en rond de Sint-Antoniuskerk.

Nieuws 25 jaar geleden
Wat was er 25 jaar geleden ‘nieuws’ in de Sint An-
toniusparochie om er de parochianen van op de 
hoogte te stellen? Op zaterdag 8 september 1990 
was het wel een drukke dag. Om 16.00 uur was er 

de jaarlijkse viering voor de zieken in de parochie 
met als thema: “Zieken aan het woord”. 
Diezelfde dag kwam uit Soesterberg het Ameri-
kaanse Gospel Choir met “preacher” Walter Jack-
son de viering van 19.00 uur in de Sint Antonius-
kerk verlevendigen.
En op 4 oktober 1990 werd in wijkcentrum Heide-
hof een parochieavond gehouden met als thema: 
“Haalt de Antonius het jaar 2000?” We weten in 
2015 allemaal hoe het nu afloopt met de Sint-
Antoniuskerk.
De bisschop van Breda, Mgr. Ernst, kwam 25 jaar 
geleden naar de Sint-Antoniuskerk. Op maandag 
19 november 1990 vormde hij de leerlingen van 
groep 8van de Biëncorf en de Zandheuvel. 

Hulp vanuit de pastores
Sinds de oprichting van het driewekelijks informa-
tieblad hebben de pastorale werkers van de Sint-
Antonius altijd deel uitgemaakt van de redactie. 
Marion Corvers was de laatste pastoraal werker die
deel uitmaakte van de redactie. Na de totstandko-
ming van de H. Catharinaparochie op 1 januari 
2010 werd haar inzet voor KerK op het KruispunT 
beëindigd door de nieuwe parochie. 

De redactie van KerK op het KruispunT heeft in 
haar vergadering van 31 augustus jl. op gepaste 
wijze even stilgestaan bij het bereiken van dit 25-
jarig jubileum. Bij de koffie hebben ze een extra 
kopje koffie en koekje genomen. 

Wiljan van der Zanden

VERRIJZENIS 
Kerkgebouw:
Verrijzeniskerk
Vondellaan 43,
Oosterhout
Secretariaat en
Parochiecentrum:
Vondellaan 43
4904 BA  Oosterhout
maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur 
Tel: 0162-453502
E-mail: info@verrijzeniskerkoosterhout.nl
Website: www.verrijzeniskerkoosterhout.nl
Dag en tijden van vieringen:
 Zie agenda op de website 
Coördinatoren:
Jo van Beek, Jos Bleijlevens, Kees de Kok
Ledenadministratie: Lambert Mutsaers
Bankrekeningnummer: NL71RABO0139903720

DE GELOOFSGEMEENSCHAP OP PAD 
TIJDENS DE VAKANTIEPERIODE

Drie zondagen in augustus was er vanwege het 
vakantierooster geen viering in de Verrijzeniskerk. 
Dat betreuren we, maar we kwamen als geloofs-
gemeenschap wel in beweging en gingen samen 
op pad. 

mailto:st-antonius@zonnet.nl
www.st-antoniusoosterhout.nl
mailto:info@verrijzeniskerkoosterhout.nl
www.verrijzeniskerkoosterhout.nl
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Zondag 2 augustus gingen we met zijn allen naar 
de Marcoenkerk om daar de eucharistie bij te wo-
nen. Jan van Bree mocht de bus van de zorgboer-
derij gebruiken en haalde de mensen op. Anderen 
verzamelden zich bij de Verrijzeniskerk en reden 
met elkaar mee naar Dorst. We werden gastvrij 
ontvangen door pater Van der Leest en door de 
geloofsgemeenschap van Dorst. Na de viering was 
er een gezellig ontmoetingsmoment met koffie. 
Mensen van de Marcoen in Dorst: Bedankt! 

Op zaterdagmiddag 8 augustus vond de ziekenvie-
ring plaats in de Verrijzeniskerk. Hierdoor was er 
toch een weekendviering in onze kerk. Ieder jaar 
wordt de ziekendag georganiseerd door de stuur-
groep diaconie van de Catharinaparochie, samen 
met de stichtingen De Zonnebloem en HOOM. 
Henk Berflo en Gerrie van Bree gingen voor in de-
ze sfeervolle viering, met als thema: Zoals een 
mantel om mij heen geslagen. Alle lezingen, lie-
deren en gebeden waren afgestemd op dat thema. 
Velen voelden zich gesterkt in het lichtritueel en de
ziekenzegen. 
Van de meer dan honderd aanwezigen uit verschil-
lende kerken uit Oosterhout bleef het merendeel 
voor de maaltijd daarna: de soep en de broodjes 
vielen goed in de smaak en er werd gezellig met 
elkaar bijgepraat. Wiet van Heel verhoogde de 
sfeer met zijn accordeonmuziek. Iedereen kreeg bij 
het huiswaarts keren een prachtige roos met een 
wenskaartje. Bijna dertig mensen werden opge-
haald en thuisgebracht door leden van de kerktaxi. 
Jan mocht weer de bus gebruiken. Vanaf deze 
plaats danken we iedereen die voor en achter de 
schermen meegeholpen heeft om deze ziekendag 
weer tot een succes te maken.

Op zondag 16 augustus is de Verrijzenisgeloofs-
gemeenschap in Zuiderhout te gast geweest op 
uitnodiging van pater Kees Maas om het honderd-
jarig bestaan van het Missiehuis te vieren. 

DE KERKTAXI
In de Verrijzeniskerk is er veel teleurstelling over 
het veelvuldig uitvallen van vieringen. Niet alleen in 
de vakantieperiode, maar ook bij ieder naamfeest. 
Toch mogen we stellen dat we als Verrijzenisge-

meenschap laten zien dat we van de nood een 
deugd hebben gemaakt en met inzet van onze 
kerktaxi ons best hebben gedaan als geloofsge-
meenschap samen te blijven vieren. 
De kerktaxi, die we 12 jaar geleden gestart zijn om 
de gemeenschap bijeen te houden in de tijd van
sloop en bouw, bewijst iedere zondag opnieuw zijn 
belang. Iedere zondag zorgt de kerktaxi ervoor dat 
mensen, die niet meer op eigen gelegenheid naar 
de kerk kunnen komen, met ons kunnen blijven 
vieren. Het vraagt wel veel van vrijwilligers van 
onze kerktaxi om hun diensten ook uit te breiden 
met ritten naar andere kerkplekken. Voor enkelen 
is dat niet te doen. We hopen dat ook de andere 
gemeenschappen dit middel gaan inzetten om te 
zorgen dat we samen kerk kunnen zijn en blijven. 
We willen onze ervaring op dat gebied graag delen 
met de andere kernen.

We zijn natuurlijk niet de enige geloofsgemeen-
schap die in beweging kwam tijdens naamdagen 
en in de vakantie. Op verzoek van vrijwilligers van 
Thomas/Mariakerk was er op 7 juli een hartver-
warmende kennismaking tussen mensen van de 
Maria- en de Verrijzenisgeloofsgemeenschappen. 
De overeenkomsten in geloofsbeleving en de inspi-
rerende voorbeelden die werden gedeeld, maakten 
de kennismaking tot een feest van (h)erkenning. 
Op 19 en 26 juli was de Mariakerk dicht en moch-
ten we mensen van daar in onze kerk verwelko-
men. Ook zij hadden de moeite genomen geza-
menlijk op pad te gaan. Al met al een bemoedigend 
begin van samen kerk zijn na kerksluiting.

Jarenlang hadden we in de Verrijzeniskerk, in te-
genstelling tot andere kerken, slechts twee opties 
voor het opluisteren van de vieringen: het dames-
koor of samenzang, waarbij ook het dameskoor 
ruimte gaf en geeft aan samenzang. Hierdoor zijn 
we van harte een meezingende gemeenschap ge-
worden. Dit jaar zijn er varianten aan het aanbod 
toegevoegd, waardoor meer afwisseling in liturgi-
sche gezangen mogelijk werd en het meezingka-
rakter bewaard bleef. Op de tweede zondag van de 
maand is er samenzang onder leiding van onze 
cantor Kees Sanders. Kees doet dat met verve en 
geeft elan aan de samenzang.
Op de vierde zondag van de maand wordt de zang 
verzorgd door Ortus, een koor dat haar roots heeft 
in de Antoniuskerk en op de eerste plaats verbon-
den wil blijven met de geloofsgemeenschap aldaar. 
Daarnaast zingt het koor ook graag op andere loca-
ties. Ortus is erg enthousiast over de vieringen in 
onze kerk en vindt het fijn regelmatig de zang te 
verzorgen, maar blijft uiteraard als koor nauw ver-
bonden met de Antoniuskerk. 
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De bezoekers van de Verrijzeniskerk zijn positief 
over de grotere variatie in liturgische muziek tijdens 
de vieringen. Kortom een verrijking voor iedereen.

In het najaar van 2014 heeft de Verrijzeniskerk in 
haar Manifest betreffende toekomst Verrijzeniskerk 
aangegeven dat parochianen kenbaar hebben ge-
maakt dat zij een programma wensen op het ge-
bied van catechese. We hebben toen aangegeven 
dat de eerste aanzet zal zijn op een vaste avond in 
de week in het voorjaar (maart –mei) en najaar 
(september –november) een laagdrempelig pro-
gramma aan te bieden waarin mensen een lezing 
houden, een film tonen, een Bijbelverhaal lezen en 
toelichten, muziek maken enzovoorts. Dat plan 
wordt nu concreet uitgewerkt met een programma 
op dinsdagavond onder de titel: Het verhaal cen-
traal. Op pagina 6 van dit parochieblad vindt u uit-
gebreide informatie hierover.

INLOOPHUIS‘DE HERBERG’
Het wordt weer vroeger donker. Gordijnen worden 
eerder gesloten. De dagen korter, de avonden lan-
ger. Je loopt niet meer zo gemakkelijk naar buiten. 
Je kunt het wat gezellig maken met een kaarsje en 
een bloemetje, maar je hebt meer nodig om je 
happy te voelen. De 
straten worden steeds 
stiller… Er loopt niet 
meer zo gauw iemand 
binnen. Op sommige 
momenten overvalt je de 
eenzaamheid: De kin-
deren moeten aan de 
slag … niemand over de 
vloer … je hulp weg ge-
saneerd … het kan je naar de keel grijpen. Je wilt 
iemand zien, je wilt je verhaal kwijt, je wilt zomaar 
een praatje. Dat kan ... in het inloophuis ‘De 
Herberg’.Al bijna 10 jaar staat twee keer per week 
de deur open. De naam HERBERG zegt het al: 
“Herberg” betekent immers “pleisterplaats” of “rust-
plaats”. Iedereen is welkom. Iedereen kan aan-
schuiven bij de koffie. U kunt er wat praten, luiste-
ren, een spelletje spelen, een puzzeltje maken, de 
krant lezen, een handwerkje meebrengen … Alles 
kan. Niets hoeft. De koffie is gratis. We hebben wel 
een varkentje, dat graag een vrije gift ontvangt. Dat 
is voor leuke dingen: voor bijvoorbeeld kerstfeest, 
Pasen, Sinterklaas en soms een gezamenlijke 
lunch.
Weet dat u altijd welkom bent in het inloophuis: 
Vondellaan 43.
Iedere dinsdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
Iedere donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur
Dat WELKOM is voor iedereen: we kijken niet naar 
kleur of godsdienst. Wandel eens binnen en breng 
de buurman en zijn vrouw mee! De gastvrouwen 
schenken graag koffie voor u.

Voor informatie: iedere voormiddag bij het secreta-
riaat van de kerk: 455985 of 458636.

Gerrie van Bree

H. MARIA 
Kerkgebouw:
H. Maria
Wilhelminalaan 63
Oosterhout
Secretariaat en
Parochiecentrum:
Wilhelminalaan 63 
4905 AT  Oosterhout
maandag t/m vrijdag van 9.30-
12.30 uur 
Tel: 0162-453113 of 
06-16935992
E-mail: info@thomasoosterhout.nl
Website: www.thomasoosterhout.nl
Dag en tijden van vieringen:
 zondag om 11.00 uur 
Coördinatoren: 
Leo Ernst, Mieke Huiskamp, Frans van der Wijst
Ledenadministratie: Annemiek van Buchem,
Frans van den Hurk
Bankrekeningnummer: NL48RABO0139901515

Van ons gingen heen:

16-01-2015 Mevrouw Van Vugt-Sips
02-02-2015 Mevrouw Van Etten
02-05-2015 De heer Taks
24-07-2015 Mevrouw De Bont-de Kroon
25-08-2015 Mevrouw Van Mook-de Hoogh

NOG 10 MAANDEN …
De vakantieperiode is voor de meesten van ons 
voorbij. Hopelijk hebt u als kerkgangers van de 
Mariakerk een goede vakantie gehad. Sommigen 
van u zijn mogelijk thuis gebleven of hebben dag-
tripjes gemaakt waarvan u ook hebt kunnen genie-
ten. Na deze rustige periode komen we weer tot de 
werkelijkheid en dat is dat onze vertrouwde Maria-
kerk over een kleine 10 maanden definitief gaat 
sluiten. We betreuren het met zijn allen dat 1 juli 
2016 de sluitdatum is van ons prachtige gebouw. 
Deze beslissing van het bestuur is onherroepelijk 
en wij als gelovigen hebben hier geen invloed meer 
op. Het Kerkbestuur zoekt naar een geschikte her-
bestemming van het gebouw wat hopelijk de ko-
mende periode zal gaan lukken.

Werkgroep
De vraag is nu wat gaat er met onze geloofsge-
meenschap zelf gebeuren en waar wil men eventu-
eel gaan kerken. Door de coördinatoren is er een 
werkgroep opgericht om te onderzoeken wat er 
onder de geloofsgemeenschap leeft en of er geza-
menlijke acties gewenst zijn. Deze werkgroep is 
inmiddels twee keer bij elkaar geweest om de si-
tuatie te bespreken. Vervolgens werden bezoeken 

mailto:info@thomasoosterhout.nl
www.thomasoosterhout.nl
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gebracht aan de Verrijzeniskerk en de Basiliek om 
te oriënteren wat de mogelijkheden zijn voor de 
mensen uit de Mariakerk om over te stappen naar 
de Verrijzenis of de Basiliek. Op beide plekken 
werden we enthousiast ontvangen en zijn we zeer 
welkom.
Vanwege de vakantie was er geen zondagsdienst 
in de Mariakerk op twee opvolgende zondagen in 
juli/augustus. De werkgroep heeft toen voorgesteld 
om op beide zondagen allemaal naar de Verrijzenis 
te gaan waarbij autovervoer vanaf de Mariakerk 
werd aangeboden, vertrek om 9.10 uur. Van het 
aanbod vervoer werd geen gebruik gemaakt, wel 
waren er op beide zondagen ongeveer 15 perso-
nen op eigen gelegenheid naar de Verrijzenis ge-
komen. Meerdere gelovigen bezochten ter oriënta-
tie in deze periode een andere kerkplek in Ooster-
hout. Gesteld kan worden dat er bij de gelovigen 
zeker een bereidheid is tot verandering van kerk-
plek. Overigens heeft iedereen de vrijheid zijn ei-
gen keuze te overwegen en te maken.
De werkgroep gaat op korte termijn een gesprek 
organiseren met de geloofsgemeenschap van de 
Mariakerk bij voorkeur aansluitend aan de zon-
dagsdienst. Hierover zult u tijdig worden geïnfor-
meerd.

Frans van der Wijst

MARIA HELPT BASILIEK
De coördinatoren van de Basiliek vroegen ons of 
wij een piano zouden kunnen versjouwen?  We 
hadden dit nog nooit gedaan en dachten “waarom 
eigenlijk niet” en zeiden “ja”. Later pas bleek dat 
het om drie piano’s ging waarvan een op te halen 
in Breda, een op te halen in Dommelbergen en de 
derde af te voeren. De twee op te halen piano’s 
zouden opgesteld dienen te worden in de pastorie 
op de Markt.
Tijdens het voorbereidende bezoek aan de pastorie 
ontdekten we dat er grote hoogteverschillen, trap-
pen en dorpels overbrugd moesten worden en dat 
met zware piano’s van niet te tillen gewicht. Toch 
werd besloten door te gaan en er werden balken, 
steigerplanken en houtblokken verzameld om de 
klus te kunnen klaren. Onze werkdag is de dins-
dagochtend en er werden drie dinsdagen, waarop 
alle leden aanwezig zouden zijn, uitgetrokken om 
het werk te doen. Bepaald werd dat de beste route 
om de pastorie binnen te komen via de garage zou 
worden en dan achterom de hoofdgang in.

De eerste piano werd opgehaald in Dommelbergen 
en we hadden voldoende mankracht om de piano 
te laden en gelukkig beschikten we over spanban-
den om hem op de aanhanger vast te sjorren. Het 
lossen op de Markt viel wel mee, maar het naar 
binnen rijden in de pastorie en het draaien op de 
trap was moeilijk. Echter met de nodige precisie en 
spierkracht kon de piano op zijn plek gezet worden 
in het Koetshuis.

Voor de tweede piano werd met onze vijf klussers 
naar het centrum van Breda gereden. Met moeite 
werd deze piano via een supersmal gangetje de 
straat op gereden en met vereende krachten via de 
steigerplanken op de kar. Aangekomen in Ooster-
hout volgde de route garage en achterom de pasto-
rie binnen. 

Als laatste klus bleef over “afvoer oude piano” maar 
waar naar toe? Daar afvoer naar de gemeentewerf 
te betalen per kilogram te duur zou worden werd 
gekozen voor ontmantelen van de piano en ge-
scheiden inleveren. Op de binnenplaats van de 
pastorie werd de piano met geweld ontmanteld, wat 
erg tegenviel en daarna gescheiden in hout  en 
metaal. Later vond afvoer naar de gemeentewerf 
plaats en waren we kosteloos overal vanaf. We 
ontdekten dat het gietijzeren frame waar alles aan 
was opgehangen bepalend was voor het gewicht 
van de piano. We hadden vijf personen nodig om 
het overblijvende ijzeren frame te kunnen tillen. De 
klus is geklaard en wij wensen de koren in de Sint 
Jan succes met deze aanwinst.

De Klussengroep

CANTORIJ MARIAKERK JUBILEERT
Veertig jaar geleden ging een aantal liefhebbers 
van koormuziek aan de slag in de polder ten noor-
den van de wijk Strijen. Daar, in die vrijwel lege 
vlakte, werd een winkelcentrum opgezet met daar-
bij een wijkcentrum en een kerk. En in die kerk, die 
door katholieken en protestanten zou worden ge-
deeld, zou dat koor in oprichting zijn klanken laten 
horen.
Omdat een kerk in aanbouw geen plek is om te 
repeteren werden de eerste repetities op zolder 
gehouden bij Bert van Leijsen, een van de pastores 
van het eerste uur. In die veertig jaar is er uiteraard 
het een en ander veranderd. Zowel de naam, de 
locatie als de leden en de dirigent/organist zijn in 
de loop der tijd gewijzigd.
Begonnen in de Ark als “Cantorij Dommelbergen” 
zingt het koor inmiddels in de Mariakerk onder de 
naam “Thomascantorij”. 
Het huidige koor bestaat uit 23 leden van wie nog 
slechts één lid er vanaf de oprichting bij is. Zoals bij 
veel koren is ook de balans in de Thomascantorij 
een beetje zoekgeraakt; op de zeventien vrouwelij-
ke leden zingen er zes mannen mee. Dat het koor 
een hecht gezelschap is mag niet onvermeld blij-
ven. Lief en leed worden gedeeld en belangstelling 
voor elkaars wel en wee is voor de leden een van-
zelfsprekende zaak.
Het repertoire werd en wordt nog altijd gezocht in 
Nederlandstalige koormuziek met incidentele uit-
stapjes naar het Spaans of Engels.
Vooral de prachtige teksten van Huub Oosterhuis 
vormen daar een belangrijk onderdeel van. Jam-
mer en wrang is het intussen wel dat door de ont-
kerkelijking het jubileumjaar wellicht ook het laatste 
jaar van het bestaan van dit koor zou kunnen zijn. 
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De Mariakerk staat op de nominatie om gesloten te 
gaan worden en dat geeft ons koor uiteraard ook 
een wankele bestaansbasis.

Op 12 juli jl. heeft het koor een fijne feestdag gehad 
met lekker eten en een rondvaart door de Bies-
bosch. Daarnaast zal na de vakantie ons jubileum 
een officieel tintje krijgen met een eucharistievie-
ring. Wat de toekomst ons nog te bieden heeft zal 
door bestuur en leden in de komende tijd bespro-
ken en besloten gaan worden.

Henk Brandenburg

H. CORNELIUS 
Kerkgebouw:
H. Corneliuskerk,
Houtse Heuvel 12
Den Hout
Secretariaat en
Parochiecentrum:
Houtse Heuvel 12
4911 AW  Den Hout
dinsdag van 9.30-11.00 uur
donderdag van 
10.30-11.45 uur 
Tel: 0162-452502
E-mail: secretariaat@cornelius-denhout.nl
Dag en tijden van vieringen:
 zaterdagavond om 19.00 uur
 donderdag om 9.00 uur 
Coördinatoren: 
Marja van Gils, Bert van den Heijkant, 
Anne Heitling-Lenselink, Jan Kusters
Ledenadministratie: Marja van Gils
Bankrekeningnummer: NL34INGB0004.3544.17

Gedoopt in de Corneliuskerk:
5 juli Koen en Suus van Es

19 juli Bart van Ginneken
Emma en Lotte Pool
Marly Siemons

Eerste H. Communie in Corneliuskerk 14 juni:
• Bas Siemons
• Lucas Vermolen
• Bart van der Schriek
• Renske Rovers

• Anna Roelen
• Floor Martens
• Madde van Gurp
• Stefan Flipsen
• Jordy van Dongen
• Bram Corbeij
• Jasmijn Corbeij

Overleden en begraven in Den Hout:
11 mei Betsie van Gageldonk
19 mei Toos Halters-Prinse

Marja van Gils

STEUN VAN BISSCHOP VOOR HOUTS 
KERKPLAN

Bisschop wil steunpunt in Den Hout 
Ruim twee jaar geleden maakte het bestuur van de 
Oosterhoutse Catharinaparochie  bekend dat het 
gedaan was met de Houtse Sint Corneliuskerk. Het 
gebouw zou worden verkocht en de geloofsge-
meenschap zou moeten gaan kerken in de Sint Jan 
in Oosterhout. Na twee jaar intensief overleg tus-
sen de Stuurgroep Behoudt Sint Corneliuskerk en 
het bestuur van de parochie lijkt het tij te keren.
In december 2014 kwamen het parochiebestuur en 
de Houtse stuurgroep overeen dat de mogelijkheid 
zou worden onderzocht om de kerk over te dragen 
aan de Houtse bevolking waarbij het gebouw tot 
multifunctioneel gebouw zou worden omgevormd. 
Inmiddels is dit onderzoek met financiële steun van 
de Provincie en de Catharinaparochie opgestart. 
Naar verwachting zal komend najaar duidelijk zijn 
wat de toekomst is van het kerkgebouw.

Over de toekomst van de geloofsgemeenschap 
bleven het kerkbestuur en de Houtse bevolking het 
oneens. Voor de Houtenaren is de geloofsgemeen-
schap verweven met de sociale structuur van het 
dorp. Uit een enquête onder de bevolking bleek dat 
de Houtenaren er niks voor voelen om in Ooster-
hout naar de kerk te gaan. Het is een vurige wens 
van de Houtenaren om ook in de toekomst in het 
eigen dorp te kunnen kerken.

Inmiddels heeft de bisschop zijn goedkeuring ge-
geven aan het parochieplan. In zijn brief geeft de 
bisschop aan dat hij van mening is dat er in Den 
Hout een steunpunt moet blijven voor gebed, cate-
chese en/of diaconie. Daarmee steekt hij de Hou-
tenaren een hart onder de riem. In de toekomst-
plannen voor het kerkgebouw zal rekening gehou-
den worden met dit steunpunt. We hopen dat het 
een sfeervolle plek wordt waar Houtenaren in ge-
loof bij elkaar kunnen komen.   

Stuurgroep Behoudt Sint Corneliuskerk

mailto:secretariaat@cornelius-denhout.nl
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COLOFON

Dit parochieblad is een uitgave van de 
Catharinaparochie 

Catharinaparochie Oosterhout
Secretariaat Markt 17

4901 EP  Oosterhout
Openingstijden maandag tot en met vrijdag 

van 9.00 tot 12.00 uur
Telefoon 0162-432339
E-mail info@catharina-parochie.nl
Website www.catharina-parochie.nl
Rabobank NL37RABO0156228947

Bestuur
José van den Bogaart, bestuurslid
Ronald van Bronswijk, voorzitter 
Mariet van Goch, vicevoorzitter
Joke Rooijmans-Alberts, secretaris 
Jos Trommelen, penningmeester

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

Teamassistente
Rianne Claassen

Redactie
Elly Beljaars
Corry van den Bosch
Ronald van Bronswijk
Jos Trommelen

Bisdom Breda
Mgr. Dr. J.W.M. Liesen
Secretariaat Veemarktstraat 48

4811 ZH  Breda
Openingstijden maandag tot en met donderdag

van 8.30 tot 12.30 uur
Telefoon 076-5223444
E-mail secretariaat@bisdombreda.nl
Website www.bisdombreda.nl

Vicariaat Breda
Drs. P.M.P. Verbeek
Secretariaat Veemarktstraat 48

4811 ZH  Breda
Openingstijden maandag van 9.00 tot 13.00 uur

dinsdag van 11.00 tot 15.00 uur en 
donderdag van 9.00 tot 13.00 uur

Telefoon 076-5224537
E-mail vic.breda@bisdombreda.nl

Wijzigingen ledenadministratie
 Bent u in de parochiekern komen wonen?
 Verhuist u binnen Oosterhout of naar een ande-

re woonplaats?
 Is uw situatie/gezinssamenstelling gewijzigd 

door bijvoorbeeld huwelijk, geboorte, overlij-
den?

Wilt u zo vriendelijk zijn deze wijzigingen door te 
geven aan uw eigen parochiekernsecretariaat? Het 
telefoonnummer en e-mailadres staan vermeld bij 
de parochiekernen.

Tarieven 2015
Parochiebijdrage € 115
Doop € 115
Eerste Communie € 115
Vormsel € 115
Huwelijk/ceremonieel huwelijk € 575 
Jubileumdienst € 289
Dienst in crematorium of op begraaf-
plaats zonder voorafgaande kerk-
dienst

€ 383

Stipendium (gebedsintentie) €10,50
Niet-kerkelijke uitvaart Mariakerk
Gebruik kerk i.v.m. condoleance na 
uitvaart (vooral Mariakerk)
Koffie/thee komen hier nog bij indien 
van toepassing

€ 525

€ 150

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

Jaargang 2–herfsteditie –
Dit is een periodieke uitgave.
Insturen kopij: redactie@catharina-parochie.nl of 
afgeven bij secretariaat van de eigen parochiekern.

Bijdragen aan dit blad dienen voorzien te zijn van
de naam van de auteur. De redactie heeft het recht 
om ingezonden stukken in te korten of te weigeren.

Lay-out: Elly Beljaars
Druk: Total Print
Oplage: 2.650
85 parochianen hebben aangegeven het blad 
digitaal te willen ontvangen

Uitgaven parochieblad 2015 en 2016

Editie: Kopij inleveren: Verschijnt:
Winter 6 november 11 december
Lente 7 februari 10 maart 
Zomer 8 mei 9 juni 
Herfst 14 augustus 15 september 
Winter 6 november 8 december 

mailto:info@catharina-parochie.nl
www.catharina-parochie.nl
mailto:secretariaat@bisdombreda.nl
www.bisdombreda.nl
mailto:vic.breda@bisdombreda.nl
mailto:redactie@catharina-parochie.nlof


Florijnstraat 60
4903 RM Oosterhout
Telefoon 0162-457775
info@bruijns-uitvaart.nl
www.bruijns-uitvaart.nl

- Werkzaam in de gehele regio
- Ook als u verzekerd bent
- Transparante en professionele dienstverlening

Samen onderweg naar 
  een persoonlijk afscheid

Uitvaartverzorgers         

‘Ruimte voor Afscheid in het Centrum’
Beenakkers Uitvaartbegeleiding - Verzorging

Thecla en Hans
Bredaseweg 24

4901 KL Oosterhout

Een goede uitvaart is de spiegel van iemands leven!

Tel.: 0162-741230   M: 06-40786981   E: info@beenakkersuitvaart.nl   W: www.beenakkersuitvaart.nl

Heistraat 47, 4909 BD Oosteind
Grens Oosterhout-Dongen
Tel.: 0162-312913
www.avri-tuincentrum.nl
info@avri-tuincentrum.nl

Bezorging door heel Nederland.
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www.beenakkersuitvaart.nl
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Voor gezelligheid en sfeer moet je 
bij De Kloek zijn 

 

 





























 


