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                                                             Jaargang 5 – Zomereditie –  

 

 
Parochieblad van de Catharinaparochie in: 
 

Oosterhout 

Den Hout 

Dorst 

Oosteind 

 

 

 

VOORWOORD 

Vakantie en leeg worden 
De vakantietijd staat voor de deur. Iedereen heeft 
zijn of haar gedachte als het woord ‘vakantie’ klinkt. 
We staan er waarschijnlijk niet bij stil, maar ons 
woord ‘vakantie’ is verwant met andere woorden in 
onze taal, zoals ‘vacuüm’ en ‘vacature’. Ze zijn na-
melijk alle drie afkomstig van de Latijns woorden 
vacuus (leeg) en vacare (leeg zijn). Wat is de ‘leeg-
te’ van de vakantie? Is de ‘leegte’ die we voelen 
omdat onze energie na een periode van inspanning 
uitgeput is? Als ik voor mezelf spreek, dan zie ik uit 
naar vakantie als een tijd met een lege agenda, 
zonder verplichtingen. Zelfs als ik wel ideeën heb 
over hoe ik mijn vakantie zo ongeveer ga door-
brengen, hoop ik toch dat ik me iedere dag kan 
laten verrassen door wat ik onderweg mag zien en 
meemaken, door wie ik bij toeval ontmoet.  
 
Toch ken ook ik zoiets als ‘vakantiestress’. Vooraf-
gaande aan de vakantie zijn er veel dingen die nog 
afgewerkt en geregeld moeten worden en bij terug-
komst blijkt dat het werk thuis niet heeft stilgelegen. 
De voorbereiding van vakantie kan enerverend zijn, 
evenals de drukte op vliegvelden en snelwegen. 
Wellicht zijn de verwachtingen ook hooggespan-
nen: de druk dat alles leuk móet zijn, dat de zon 
altijd móet stralen.  
 
‘Vacare Deo’  
Het zou kunnen zijn dat een aantal parochianen 
deze zomer de kust van Noord-Holland opzoekt om 
vakantie te vieren. Dat is nog niet zo’n slechte keu-
ze: rustige stranden en uitgebreide duingebieden 
en daarachter de historische Hollandse polders. Op 
de overgang van duinen en polders staat de Abdij 
van Egmond. Het is een historisch plaats. Al in 950 
werd daar een klooster gebouwd. Na de verwoes-
ting in de 80-jarige oorlog was het gebouw met de 
grond gelijk gemaakt. Vanuit de Paulusabdij in 
Oosterhout werd er echter in de 20e eeuw een 
nieuw klooster gebouwd en bevolkt. 
  
Boven de oude toegangspoort van de Abdij van 
Egmond hangt een spreuk die ook iets te maken 
heeft met vakantie: het is de wapenspreuk van de 

Abdij die al vanaf het begin in 950 verbonden is 
met het leven zoals het daar wordt geleid: vacare 
Deo …. Je kunt het op verschillende manieren ver-
talen: leeg zijn of vrij zijn voor God. De monniken 
van Egmond die zich in deze spreuk herkennen 
vertalen het wel eens op speelse wijze: ’op vakan-
tie zijn voor God’. 
   
Leegte en vervulling 
Een vakantie die alleen maar leegte is, lijkt me niet 
zo’n prettig idee. Ook al moet je in eerste instantie 
misschien je hoofd leeg maken en je lichaam rust 
en slaap gunnen, hoop ik toch dat de vakantie mij 
ook vult met nieuwe energie en nieuwe ervaringen, 
met aandacht voor de schoonheid van de natuur en 
de cultuur. Ik neem altijd een boek mee in de hoop 
ongestoord te kunnen lezen, maar ik ben niet te-
leurgesteld als op het einde van de vakantie het 
boek ongelezen is.  
 
Hoe u de komende vakantie ook gaat invullen: ik 
wens u een tijd van ontspanning toe, naar ziel en 
lichaam!  
 
Pastoor Han Akkermans 
 

 
 

VAN DE REDACTIE 

Wanneer u dit blad openslaat is de zomer alweer 
begonnen. Velen van u hebben waarschijnlijk al 
plannen gemaakt voor een vakantie.  
Maar voor het zover is staan er nog veel leuke en 
interessante parochiële activiteiten op het pro-
gramma die zeker de moeite waard zijn.  
Daarover informeren wij u in deze uitgave en we 
blikken ook al iets verder vooruit. 
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In de vakantie hoeft u zelfs niet ver weg te gaan 
want binnen de parochie kunt u ook deelnemen 
aan rondleidingen of concerten bijwonen. Heerlijk 
om uw kennis te verruimen en uw geest te laten 
genieten en tot rust te laten komen. 
 
Wij hopen dat u deze uitgave weer met plezier zult 
lezen. Voor de kinderen is een leuke kleurplaat 
beschikbaar met een smakelijk prijsje!  
Deze kleurplaat is af te halen op de pastorie Markt 
17 en dient daar ook weer ingeleverd te worden, 
liefst voor 1 augustus. Veel kleurplezier! 
 
Iedereen een fijne zomer toegewenst met een wel-
verdiende ontspanning. 
 
Namens de redactie, 
Riejette Lefel 
 

NIEUWS VAN HET BESTUUR 

Bij het schrijven van dit stukje namens het bestuur 
lezen we de positieve woorden van Egbert  
Bornhijm in het vorige parochieblad nog eens na: 
“Het bestuur is met enkele mensen versterkt … “ 
Hoe waar toen, hoe tegenvallend nu.  
Helaas viel de functie van vice-voorzitter door Eric 
Kaarsemaker niet te combineren met gezin en job. 
We danken Eric voor zijn inzet; hij blijft betrokken 
bij onze parochie. Wij zijn op zoek naar een nieuwe 
vice-voorzitter. Het voorzitterschap wordt voorlopig 
ingevuld door Han Akkermans; niet ideaal voor een 
overbezet pastoor! 
Hopelijk vinden we snel nieuwe aanwas want ook 
nu weer staat er veel op stapel zoals de evaluatie 
van het parochieplan en het ontwikkelen van het 
nieuwe plan.                                                           
 

 
 
Positief is zeker dat de nieuwe parochiekerncom-
missies (PKC’s) in alle kernen bemand en actief 
zijn. Tijdens de op 9 juni geplande heidag heeft het 
bestuur met vertegenwoordigers van die PKC’s 
gebrainstormd over de toekomst. 
                                                                                   

De PR commissie werkt actief aan een toegankelij-
ke en actuele website voor onze parochie. Be-
stuurslid Louis Donkers is met een aantal PKC-
leden de Werkgroep Gebouwen gestart.  
Het nieuwe administratiesysteem DocBase en 
Exact Online gaan we met elkaar realiseren na de 
zomervakantie. 
 
Fijn zijn de geluiden die we meer en meer horen: 
“Ik voel me ook welkom in een kerk buiten mijn 
eigen kern.” Dit goede gevoel wordt zeker gevoed 
door het parochiebrede koor dat ook na de zomer-
vakantie weer repeteert en diensten zal opluiste-
ren. Een mooi initiatief. Nu de nieuwe naam nog! 
Dank aan allen die voortdurend bereid zij zich in te 
zetten voor de Catharinaparochie. 
 
Namens het bestuur, 
Joke Alberts en José van den Bogaart 
 

■ EVEN VOORSTELLEN…. 

Mijn naam is Louis Donkers en nadat ik met pensi-
oen ben gegaan, heb ik me beschikbaar gesteld 
om bestuurslid van de Catharinaparochie te wor-
den. Binnen het bestuur zal ik me hoofdzakelijk met 
de gebouwen bezig gaan houden. Ik ben me ervan 
bewust dat dit de komende periode een grote uit-
daging zal zijn. Ook voor de andere aandachtsvel-
den binnen de parochie heb ik grote belangstelling. 
 
Ik ben geboren en getogen 
Oosterhouter, ben getrouwd 
met Mariëlla en heb 2 kin-
deren en ondertussen weer 
2 kleinkinderen.  
Tot mijn pensioen heb ik 
diverse functies vervuld 
binnen de uitvoering van 
projecten bij twee aanne-
mingsbedrijven.  
 
Tot nu toe ben ik lid geweest van 4 parochies en 
heb de ontwikkelingen naar de fusie van de  
Catharinaparochie van nabij meegemaakt.  
De afgelopen 35 jaar ben ik vrijwilliger geweest, en 
nog steeds, van de Verrijzenisparochie en nu de 
Verrijzeniskerk. Onder andere als bestuurslid, con-
tactpersoon voor diverse werkgroepen en als lid 
van de gebouwencommissie bij het herbestemmen 
van de Verrijzeniskerk. 
 
Mijn streven is om te komen tot een bloeiende  
Catharinaparochie uitgaande van realistische kijk 
op het heden en de toekomst. Voor mij is transpa-
rantie en respect erg belangrijk. Verder denk ik 
alleen maar in kansen. Natuurlijk zal dat soms tot 
teleurstellingen leiden. 

 
Louis Donkers 
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CATHARINANIEUWS 

■ FINANCIEEL OVERZICHT PAROCHIE 

                              2017            2016 
Baten: 

Parochiebijdragen         267.082        300.160 
Opbrengsten bezittingen            9.944          74.131 
Functionele inkomsten             13.680          13.680 
Incidentele baten                           509            9.818 
Begraafplaatsbaten                  24.332          23.210 
Totaal Baten                           385.547        420.999 
 
Lasten: 

Persoonskosten                      128.160        213.708 
Kosten onroerend goed          113.096          98.139 
Kosten begraafplaatsen              1.594            3.847 
Kosten erediensten                   16.902          16.512 
Kosten pastoraat                         5.186            2.599 
Afdracht bisdom                        61.007          65.097 
Financiële lasten                         2.552            1.950 
Beheerskosten                          21.353          27.474 
Totaal Lasten                          349.850        429.326 
 

Exploitatie Saldo                       35.697      -/-   8.327  
 
Financieel verslag 2017  
Het exploitatieoverzicht van de Catharina parochie 
laat over het jaar 2017 een positief resultaat zien. 
De bijdragen van parochianen (parochie bijdragen, 
opbrengst collectes en diensten) zijn met 11% ge-
daald (over 2016 met 7%). De uitgaven zijn aange-
past door terugbrengen van de personeelskosten 
over 2017. 
 
Door deze aanpassing hebben we sedert jaren 
weer zwarte cijfers kunnen schrijven. 
De Begroting 2018 is ingediend bij het Bisdom. 
Het komende jaar hopen we de financiële admi-
nistratie verder te professionaliseren. 
We hopen hiermee een fundament te creëren voor 
een toekomstbestendige parochie, niet alleen in 
financiële zin maar vooral in vitaliteit van de ge-
loofsgemeenschap. 
 
Mocht u interesse hebben om de werkgroep Finan-
ciën te komen versterken dan bent u van harte 
welkom. Verzoek contact op te nemen met het se-
cretariaat. 

 
Dion van den Wijngaard, 
Penningmeester ad interim 
 

■ MEDIAVIERINGEN 

De tweede van een reeks van vijf mediavieringen 
binnen onze parochie vond plaats op Moederdag 
13 mei. Voorganger was pastoor Han Akkermans, 
geassisteerd door acolieten en lector vanuit de 
Catharinaparochie. De zang werd verzorgd door 
Capella Catharina onder leiding van Jan Willems.  

 

Foto: Casper van Aggelen 

Jan en zijn vrouw Ilse spraken met Leo Fijen in het 
geloofsgesprek, dat aan de viering voorafging. Ze 
leerden elkaar kennen bij de orgelbalustrade, mu-
ziek en kerk bracht hen bij elkaar. “Het zingen gaat 
over God, muziek tilt je op en God is daarin aan-
wezig. Jongeren zijn op zoek, worden door muziek 
aangeraakt en de zoektocht begint” aldus Ilse. Jan 
draagt een kruisje uit Taizé, waar hij aanvankelijk 
helemaal niet naartoe wilde. “Als je conservatorium 
hebt gedaan dan zijn de Taizé liederen wel heel 
veel herhalingen. Toch ging ik er met een vriend 
naartoe en plots werd ik getroffen door het mysterie 
van God”. Muziek biedt uitkomst waar woorden te 
kort schieten.   

De resterende drie mediavieringen staan gepland 
op de zondagen 8 juli, 26 augustus en 25 novem-
ber. Op 25 november is het Christus Koning en 
tevens feestdag van patrones Catharina van 
Alexandrië. De zang wordt dan verzorgd door het 
parochiekoor, dat al meerdere feestelijke vieringen 
heeft opgeluisterd.  
Locatie is basiliek St. Jan en aanvangstijd is steeds 
om 10.30 uur. Deze vieringen worden rechtstreeks 
op NPO 2 uitgezonden. Vanaf 10.15 uur vindt op tv 
het geloofsgesprek plaats.  
 
Ad van der Made 
 

■ GASTVROUWEN/GASTHEREN GEZOCHT 

Voor de pastorie op de Markt 
Met de vakantieperiode voor de boeg zou het heel 
fijn zijn als er in de ochtend tussen 9.00 en 12.00 
uur zoveel mogelijk iemand aanwezig is op de pas-
torie.  
Werkzaamheden zijn niet ingewikkeld: telefoon 
aannemen en een boodschap opschrijven, eventu-
eel koffiezetten voor vergaderingen en opruimen en 
de deur opendoen wanneer er aangebeld wordt. 
 
U kunt aangeven wanneer u wel en niet kunt. Alle 
hulp is welkom! 
 
Bij interesse graag contact opnemen met teamas-
sistente Rianne Claassen: tel. 0162-432339 of 
e-mail info@catharina-parochie.nl  
of Ilse Willems: tel. 06-11360162 of 
e-mail secretariaat@basilieksintjan.nl  
 

mailto:info@catharina-parochie.nl
mailto:secretariaat@basilieksintjan.nl
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■ FOTOGRAAF 

Bent u degene die graag foto’s maakt en het leuk 
zou vinden om gebeurtenissen in de parochie vast 
te leggen op de gevoelige plaat?  
Regelmatig komt het voor dat we momenten willen 
vastleggen om later te publiceren op de website of 
in het parochieblad.  
Te denken valt aan de vrijwilligersdag, voorberei-
dingsmomenten van de eerste communie of vorm-
sel of activiteiten zoals de vastenaktiemaaltijd of 
ziekendag.  
Het zou mooi zijn als we een groepje mensen krij-
gen die dit wil oppakken. Graag contact opnemen 
met Rianne Claassen van het secretariaat van de 
parochie. Telefoon 0162-432339. 
 

KUNST IN DE KERKEN 

Kruisbeelden  
Als je de Sint Marcoenkerk binnenloopt zie je bo-
ven de kruising van het priesterkoor en het schip 
een groot Missiekruis hangen. In de basiliek zie je 
op ongeveer dezelfde plaats een kruis, dat staat op 
een dwarsbalk. Rechts en links van het kruis staan 
Maria en Johannes. In de Verrijzeniskerk staat een 
sierlijk kruisbeeld boven op het tabernakel. In de 
Johannes de doper kerk in Oosteind is een kruis 
geplaatst in het hoofdaltaar, ook boven het taber-
nakel. Het zijn blikvangers. Kruisbeelden vind je in 
alle Christelijke kerken, ook al varieert de vorm en 
de betekenis. 
 
Hebt u een kruisbeeld in huis aan de muur, op een 
kast, aan een rozenkrans of aan een kettinkje. Hebt 
u een gedachteniskruisje in huis van een overleden 
geliefde of familielid? 
 
Vorige maand stond een artikel in het dagblad 
Trouw met als titel ‘Jezus aan het kruis verdwijnt uit 
huis’. De constatering dat we onze katholieke of 
christelijke identiteit minder tonen door middel van 
een kruisbeeld is wel herkenbaar. We willen liever 
niet dagelijks geconfronteerd worden met een mar-
telwerktuig.  
 
Het kruisbeeld toont de dood van Christus, een 
smadelijke dood. Dit is de reden waarom in de eer-
ste eeuwen na Christus deze afbeelding niet voor-
komt. Een dergelijke voorstelling zou de jonge 
christengemeenschappen, die vooral uit bekeerde 
heidenen bestond, afstoten. Deze slavendood werd 
immers alleen door de Romeinen toegepast bij 
misdadigers en rebellen. De christenvervolgingen 
speelden ongetwijfeld ook een rol.  
 
Desondanks wordt het kruis het belangrijkste chris-
telijk teken en symbool. Het verwijst naar de dood 
en verrijzenis van Jezus. Door hem na te volgen 
krijgen we nieuw leven. Een teken van dood wordt 
voor alle Christenen symbool van nieuw leven. Dat 
is bijzonder! 

Het bij ons bekendste kruisbeeld is een crucifix. 
Aan het kruis hangt een corpus, het lichaam van de 
gekruisigde Christus. De oudste afbeeldingen date-
ren van de negende eeuw. Ze tonen een gekruisig-
de Christus die geen spoor van lijden laat zien. Hij 
ondergaat de kruisiging als een overwinnaar, gela-
ten en zonder pijn. Triomf wint het van het lijden. 
Triomf, omdat hij de dood heeft overwonnen en 
daarmee ons van de zonden heeft verlost. Christus 
wordt uitgebeeld in een lang gewaad of een len-
dendoek en staat op een voetenplankje. We ken-
nen grote houten kruisen met daarop het lichaam 
van Christus geschilderd. We zien kruisen in hout, 
ivoor, brons en andere metalen, op bijvoorbeeld 
boekbanden. 
Pas na de tiende eeuw wordt het lijden zichtbaar 
gemaakt. Jezus is stervende of dood. Zijn lichaam 
staat niet, maar hangt aan het kruis. De voeten 
worden niet naast elkaar, maar over elkaar gelegd 
en met één nagel vastgezet. De verering van de 
lijdende Christus heeft een theologische achter-
grond, maar ook de kruistochten en later de pest-
epidemie hebben de aandacht voor het lijden van 
Christus in de geschiedenis groter gemaakt. Men-
sen herkenden zich in het lijden en zochten troost 
bij Hem die nog veel meer geleden had.  
 
Ook u kent misschien kruisbeelden waarop enorme 
hoeveelheden bloed, stromend uit de wonden aan 
zijn hoofd, handen, voeten en zijde, getoond wor-
den. Het lijden van Christus wordt hier als een 
groot offer aan de mensheid getoond. Populair wa-
ren de lijdensmeditaties, vaak gehouden door mis-
sionarissen. Als zo iemand dan in een parochie 
kwam om daar gebedsoefeningen en meditaties te 
doen, noemde men dat een missie.  
Een groot kruis ondersteunde het verhaal en dat 
kruis werd daarom een missiekruis genoemd. Zo’n 
kruis hangt in de Sint Marcoenkerk.  

 

 
Foto: Margret Tielemans 
 
In de protestantse kerken heeft men een voorkeur 
voor kruisen zonder corpus. Hier ligt het accent 
meer op de opstanding dan op het lijden. We zien 
daarom een leeg kruis, meer een triomfteken voor 
zijn lijden en dood dan een herinnering.  
Ook in de Oosterse en Koptische kerken vindt men 
om die reden zelden een kruis met corpus. 
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Het kruisbeeld zegt iets over ons, onze cultuur en 
de makers van het kruis. In de kerken zie je dat de 
verschillende typen kruisen naast elkaar worden 
gebruikt. Het kruisbeeld met de lijdende Christus 
wordt in onze woningen echter zeldzaam. Vinden 
wij het leven van Jezus misschien belangrijker dan 
zijn lijden, of willen wij het lijden liever niet meer 
zien? 
 
Liesbeth Berflo 

 

KINDERNEVENDIENST 

Een uitgestoken hand, vergezeld van onverstaan-
bare brabbeltaal ..… Giechelend nemen de deel-
nemertjes aan de kindernevendienst deze hand, bij 
wijze van begroeting, aan. Gebaren en mimiek 
moeten verduidelijken wat de bedoeling is. Een 
inleidend spelletje op het verhaal van Pinksteren. 
De opzet is de kinderen te laten ervaren hoe het 
voelt om de taal niet te verstaan, maar toch te be-
grijpen wat wordt bedoeld, zoals de apostelen en 
hun toehoorders meemaakten tijdens het Pinkster-
feest in Jeruzalem. 
 
We hebben alweer enkele mooie kindernevendien-
sten achter de rug ter gelegenheid van Palmpasen, 
Pasen en onlangs de viering rond het Pinksterver-
haal. We hopen op speelse manier de verhalen uit 
de bijbel - meestal de evangelielezing van die dag - 
voor de kinderen tot leven te laten komen. En ..… 
alle kinderen van de basisschool zijn welkom! 
 
Cadeautjes 
Het afgelopen jaar hebben de kinderen na afloop 
van de kindernevendienst steeds een muntje ge-
kregen. Van de verdiende muntjes kunnen zij aan 
het einde van het seizoen een cadeautje uitzoeken. 
Op zondag 24 juni, na de viering kan je dit ophalen 
aan de zijkant in de kerk. Enkele leden van de 
werkgroep helpen hen daarbij. 
 
Volgende kindernevendiensten: 
Er rest ons dit seizoen nog één kindernevendienst: 
24 juni - feest van Sint Jan. 
 
Voor het nieuwe seizoen zijn de volgende data al 
bekend: 23 september, 28 oktober, 2 december,  
25 december – Kerstmis, 6 januari - Driekoningen. 
 
Alle kindernevendiensten, ook aangekondigd in het 
Weekblad Oosterhout, vinden plaats tijdens de 
viering van 10.00 uur in de Basiliek St. Jan in  
Oosterhout.  
 
Namens de werkgroep kindernevendienst, 
José van den Bogaart 
 
 
 
 

STICHTING LUDENS  

■ MAARSCHALKERWEERDORGEL 

Na een uniek Shelter-project, een indrukwekkend 
passieconcert en een verfrissend Triple J-concert 
met drie jeugdkoren staat de orgelzomer met weke-
lijkse Marktconcerten weer voor de deur. Ook in 
2018 organiseert de stichting Ludens deze gratis 
inloopconcerten op de zaterdagmiddagen tussen 
14.30 en 15.15 uur (tijdens de openstelling van de 
Sint Jansbasiliek).  
Voorgaande jaren konden deze concerten op een 
grote waardering en belangstelling rekenen: loop 
vooral ook deze zomer even binnen om te genieten 
van ons mooie Maarschalkerweerdorgel en/of het 
Verschueren-koororgel. 
Het schema van de marktconcerten 2018 luidt: 
Zaterdag 7 juli Orgelpreuvement m.m.v. de kerk-
musici van de St. Jansbasiliek alsmede enige leden 
van de Capella Catharina 
Zaterdag 14 juli Hans Okkerse (Dordrecht)  
m.m.v. Manja Kruidhof-Okkerse (viool) 
Zaterdag 21 juli Steven Knieriem (Goes) 
Zaterdag 28 juli Mark Christiaanse (Yerseke) 
m.m.v. Jeanine Melis (viool) 
Zaterdag 4 augustus (14.30 uur) Joost de Nooijer 
(Rotterdam) 
Zaterdag 11 augustus Celis Dekker (Almkerk) 
Zaterdag 18 augustus (15.00 uur)  Rowan van der 
Westen (Almkerk) 
Locatie: Mutin/Pels-orgel van de OLV Abdij te 
Oosterhout   
Zaterdag 25 augustus Jan-Sjoerd van der Vaart 
(Oosterhout)Zaterdag 1 september Wout Kalkman 
(Oosterhout) m.m.v. Daniëlle Dobbe-Kalkman (fluit) 
en Anne-Marie Van Keeken-Kalkman (viool) 
 

 
Foto: SjoerdFotografie 
 
Meer informatie over deze Marktconcerten en de 
andere concerten rondom het Maarschalkerweerd-
orgel kunt u vinden op de website van de stichting 
(www.stichtingludens.nl) of op de facebookpagina.  
Op de website vindt u ook alle informatie over onze 
Vrienden-actie en andere sponsormogelijkheden.  
 

http://www.stichtingludens.nl/
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Steun ons het Maarschalkerweerdorgel en de 
(kerk)muziek in de Basiliek springlevend te houden! 
 
Ton Stevens, 
Muzikaal adviseur Stichting Ludens 
 

■ KINDERKOREN IN CONCERT! 

Stichting Ludens organiseerde een prachtig concert 
op 15 april, gegeven door drie kinderkoren uit de 
omgeving, in de basiliek van St. Jan.  

 
Kinderkoren zijn tegenwoordig niet meer zo groot 
als in vroegere dagen. Veel dingen lijken tegen-
woordig niet meer zo wasbestendig te zijn en wor-
den kleiner en kleiner. Maar het aloude spreek-
woord zegt: ‘klein maar fijn’ en dat bleek ook weer 
op die zondagmiddag in de basiliek. Het ging niet 
om kwantiteit maar om kwaliteit!  
En dus stonden er zo’n 30 kinderen uit Dongen, 
Raamsdonksveer en Oosterhout tussen de 8 en 16 
jaar te zingen dat het een lieve lust was. 
 
Na een introductie op het Maarschalkerweerdorgel 
kwamen ze plechtig van onder te toren uit naar 
voren gelopen onder het zingen van de bekende 
Taizé-antifoon ‘Praise my soul the Lord’. Daarna 
was het een uur lang luisteren en genieten van de 
koorzang van deze jonge mensen. Niet alleen de 
liederen uit het kerkelijk repertoire, ook allerlei lie-
deren uit diverse landen en in velerlei talen trokken 
voorbij: in het Frans, Engels, Nederlands, Latijn, 
Tsjechisch en ook nog in het Brabants! 
 

 
 

De begeleiding was in goede handen op cello, fluit, 
gitaar en piano en dat maakt het concert toch weer 
net even wat anders.  
Alles bij elkaar een uurtje flink genieten onder het 
houten plafond van onze basiliek, met een gewel-
dige akoestiek. 
 
Met hetzelfde gezang uit Taizé trokken de kinderen 
weer naar achteren, naar het portaal onder de 
eeuwenoude toren, om daarna onder groot en ver-

diend applaus weer terug te rennen voor de diepe 
buiging. Chapeau! 

 
Laten we zuinig zijn op onze kinderkoren en geef 
ze ruimte om ze te laten ontwikkelen tot goede 
koorzangers van de toekomst. De stichting Ludens 
spant zich er in ieder geval voor in om goede 
kerkmuziek te realiseren in Oosterhout, voor jong 
en oud! Een initiatief dat voor herhaling vatbaar is, 
zo was de algemene conclusie van publiek en uit-
voerenden. 
 
Namens de kinderkoren en (mede-)dirigent  
Floris Hovers, 

 
Frans Bullens 
 

RKJ QUO VADIS 2.0 

De jongerengroep van de Catharinaparochie, ge-
naamd Quo Vadis, heeft een tijdje een beetje stil 
gelegen. Graag willen we dit weer nieuw leven in-
blazen. Catechese, verdieping, discussie, maar ook 
samen op pad gaan naar een viering, concert, film. 
Het behoort allemaal tot de mogelijkheden.  

 
Pastoor Han Akkermans zal samen met de jonge-
ren de bijeenkomsten vorm gaan geven. Hij nodigt 
alle jongeren daarom uit op: zondag 17 juni van 
12.00 tot 14.00 uur, inclusief lunch.  
Locatie: de pastorie, Markt 17.  
 

 
 

Doel van de bijeenkomst is om samen te kijken wat 
de invulling van het nieuwe seizoen wordt. 
 
Voor meer informatie en/ of om je op te geven kun 
je contact opnemen met Ilse Willems 
e-mail secretariaat@basilieksintjan.nl   
of telefonisch 06-11360162 
 
Ilse Willems 
 
 
 
 

mailto:secretariaat@basilieksintjan.nl
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INFORMATIE PAROCHIEKERNEN 

■ VERRIJZENISKERN 

Inloophuis: “De Herberg”  
een plekje voor ontmoeting. 
De caravans worden klaargemaakt voor een reis 
naar verre oorden … de kinderen hebben alweer 
ruim een week vakantie. Voor heel veel mensen is 
een hele fijne (vakantie)periode gestart. 
 
Maar: helaas lang niet voor iedereen. Er zijn altijd 
mensen die geen vakantie kunnen nemen of voor 
wie vakantie ver weg is, door wat voor omstandig-
heden dan ook. 
De straten worden steeds stiller ….  
Op sommige momenten vliegt de stilte je aan .…. 
     
Het kán je naar de keel grijpen. Je wilt iemand zien,  
je wilt je verhaal kwijt, je wilt zomaar een praatje. 
Daarvoor kunt u dan terecht bij het Inloophuis “De 
herberg”.  
 
Wist u dat: 

• het woord herberg ‘pleisterplaats’ of ‘rustplaats’ 
betekent? 

• Iedereen daar welkom is, ongeacht kleur of 
godsdienst?  

• De koffie gratis is? 

• We met bijzondere feestdagen extra activiteiten 
houden? 

• Een rolstoel bij ons geen ongemakken oplevert? 
 
We vieren “het leven” op bijzondere dagen. 
Met Pasen hebben we samen van een voortreffelij-
ke koffietafel kunnen genieten. 
In april mochten we maar liefst 46 bewoners en 
vrijwilligers ontvangen van het verzorgingshuis 
Buurstede. Deze rolstoel-wandelaars brachten heel 
wat leven in de brouwerij. 
 
Weet dat u altijd welkom bent ….. 
Inloophuis de Herberg: Vondellaan 43 (in de wijk 
Oosterheide)     
Iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur 
Iedere donderdag van 14.00 tot 16.00 uur 
 
Voor meer informatie: iedere voormiddag op werk-
dagen bij het secretariaat van de Verrijzeniskerk: 
0162-453502 en 0162-458636 of  
e-mail: jeanneboumeester@ziggo.nl  
 
2 jaar Huisbieb  
Het Inloophuis “De Herberg” is 2 jaar geleden ge-
start met een bibliotheek.  
Verschillende mensen klaagden dat de boekenkas-
ten te vol waren en “klachten” van verschillende 
kringloopcentra, dat ze zo weinig plaats hebben om 
nog boeken aan te nemen. 
Voor veel mensen is “een boek bij het oud-papier 
doen” een doodzonde - voor wie niet trouwens! 

Veel bibliotheken zijn gesloten, ook die in Ooster-
heide.  
Dit bracht de vrijwilligers van “De Inloop” er toe, om 
zelf een kleine “Bieb” op te starten.         
Laagdrempelig en niet teveel tijd vragend voor  
de vrijwilligers. 
 

 
 
Voor wie? Bestemd voor iedereen uit de parochie 
en bewoners van Oosterheide. 
Waar? Vondellaan 43, Oosterhout. 
Wanneer? Iedere morgen van 9.00 tot 12.00 uur;  
donderdag van 14.00 tot 16.00 uur en voor en na 
de diensten of activiteiten.  
 
Hoe werkt het?  

• Iedereen die wil kan een boek mee naar huis 
nemen om te lezen. Wie voor de 2e keer ’n boek 
komt halen, moet er minstens één terugzetten. 

• Er zijn geen kosten aan verbonden. Dus geen 
abonnement, geen boete als het boek lang uit-
geleend wordt, geen controle op wie wat mee 
neemt. 

• Wie thuis boeken heeft, die de moeite waard 
zijn, kan die ter beschikking stellen. De boeken 
mogen oud zijn, maar moeten wel “netjes” zijn 
en natuurlijk compleet. 

 
Jeanne Boumeester 
 

■ ANTONIUSKERN 

PKC 
Wij brengen u hiermee op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen in onze kern. 
Intussen heeft ook onze kern een PKC. Als PKC-
leden zijn de volgende personen benoemd: 
Thea v.d. Zanden - secretariaat en coördinatie vrij-
willigers; Ari Huijben – financiën; Loek van Mook - 
beheer gebouwen; Jan Poppelaars - voorzitter en 
diaconie. 
 
We zijn, samen met de leden van de Antoniusraad 
en adviseurs, aan de slag gegaan. Er hebben ge-
sprekken plaatsgevonden over de bouwkundige 
staat van De Vinder, evenals een oriënterend ge-
sprek over de diaconie. In onze volgende bijeen-
komst komt het conceptbeleidsplan voor diaconie 
aan de orde. Hierbij zal ook het pastorale team 
aanwezig zijn. 
 

mailto:jeanneboumeester@ziggo.nl
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Antoniusraad 
De Antoniusraad kent een mutatie:  
Dré Damoiseaux heeft zijn lidmaatschap opgezegd 
vanwege andere taken die hij in de Catharinaparo-
chie behartigt. In zijn plaats is Natascha Bakx toe-
getreden tot onze raad. 
De raad is een belangrijk klankbord voor de PKC-
leden en blijft bestaan. De benoemingen lopen tot 
maart 2019. 
 
Fototentoonstelling 
Hieronder vindt u hierover nadere informatie.  
Ja, 110 jaar geleden is de Antoniuskerk gebouwd. 
Graag willen we u deelgenoot maken van onze 
geschiedenis. 
 
Jan Poppelaars, 
Voorzitter PKC en Antoniusraad 
 

■ SINT ANTONIUSDAG FOTO-EXPOSITIE 

In Antoniushuis de Vinder zijn op zaterdag 16 juni 
tijdens de openingstijden de vele fotoalbums van 
oud pastoor Harry de Valk in te zien.  
Alle foto’s zijn gescand en dat biedt extra mogelijk-
heden om over de foto’s te beschikken.  
Wilt u tijdens het bezoek graag een of meerdere 
foto’s in uw bezit krijgen breng dan een usb-stick of 
beschrijfbare cd mee en ze worden er voor u opge-
zet. 
 
Frans van Wanrooij 
 

■ JOH. DE DOPER OOSTEIND 

Rondleidingen in de kerk - vakantietip 
In samenwerking met de Heemkunde "Uilendonck" 
zullen er in de zomermaanden weer 3 rondleidin-
gen worden gegeven in de kerk. Wij nodigen u 
graag uit om aan een van deze rondleidingen deel 
te nemen op de woensdagen 20 juni, 18 juli of 15 
augustus. Er wordt om 10.00 uur gestart en na een 
interessante uitleg tijdens de rondleiding staat er 
koffie en thee voor u klaar in de pastorie.  
 
Ziekenviering 21 juli  
Dit jaar zal wederom de ziekenviering in onze kerk 
worden gehouden. Voor info zie elders in dit blad. 
 
Wist u dat ….. 
- Er elke 1e zaterdag van de maand na de viering 
van 19.00 uur gelegenheid is tot het drinken van 
een bakje koffie of thee in de pastorie 
- Wanneer u graag gehaald en thuisgebracht wil 
worden voor een viering, u contact op kunt nemen 
met een van de PKC-leden: 0162-4284449 /  
0162-422171 / 0162-427639 of 0162-465037. 
- Elke 1e woensdag van de maand het kerkhof 
wordt schoongemaakt. Heeft u ook tijd en zin om 
mee te helpen dan kunt u zich melden bij  
Louis Claassen 0162-465037.  

 

De Zingende Nootjes hebben een hele leuke mid-
dag gehad. Zij zijn naar de Hasseltse Kapel en een 
speeltuin in Tilburg geweest en hebben frietjes ge-
geten in de pastorie. Daarna hebben ze gezongen 
bij de dodenherdenking in Oosteind. 
Op zaterdag 23 juni vieren we de Naamdag van  
H. Johannes de Doper om 19.00 uur met De Zin-
gende Nootjes. Het thema in die viering is: het af-
scheid van groep 8.                                                   
Na de viering is er een gezellig samenzijn in de 
pastorie en bij mooi weer in de tuin van de pastorie. 
 
Inloop “De Pastorie” het gehele jaar open is op 
dinsdag en vrijdag van 10.00 uur tot 15.30 uur. 
Alleen tussen Kerst en Nieuw is de inloop gesloten.  
 
Anny van Dongen 
 

■ BASILIEK ST. JAN 

De afgelopen tijd hebben er weer veel activiteiten 
plaatsgevonden in de basiliek.  
Natuurlijk de eerste twee mediavieringen, waarover 
we uit den lande veel complimenten hebben gekre-
gen. Heel fijn is het om te zien dat er vele vrijwil-
ligers uit alle kernen van de parochie helpen met 
de catering, als koster, lector of misdienaar. Ook 
vrijwilligers die de prachtige bloemen verzorgen, 
mogen niet vergeten worden. Zonder jullie zou het 
allemaal niet mogelijk zijn! Veel dank dus daarvoor! 
 
Zondag 8 juli zal de volgende mediaviering zijn; de 
muziek wordt dan verzorgd door het Gemengd 
Koor St. Jan. Op 26 augustus zal tijdens de media-
viering een kinderkoor zingen, samengesteld uit de 
Flierefluiters, de Zingende Nootjes en kinderkoor 
Sint Catharina. 
Voor meer info kun je contact opnemen met  
Rianne Claassen info@catharina-parochie.nl of  
Ilse Willems secretariaat@basilieksintjan.nl 
 
Verder is de basiliek sinds de meivakantie weke-
lijks weer geopend van woensdag tot en met zater-
dag van 14.00 tot 16.00 uur. Er is dit jaar ook weer 
een enthousiaste groep kerkwachten en onlangs 
heeft er zich ook weer een nieuwe vrijwilliger aan-
gemeld, de heer George Will. Heel fijn! In de twee 
uur dat de basiliek open is, lopen er toch regelma-
tig zo’n 30 mensen binnen. Zeker de moeite waard 
dus om de kerk open te houden! Veel dank ook 
aan de kerkwachten voor hun inzet! 
 
De kindernevendienstgroep is ook actief bezig en 
onlangs hebben zich daar weer twee vrijwilligsters 
gemeld: Esther Jansen en Natascha Bakx. Wel-
kom!  
Op de vernieuwde website van de Catharinaparo-
chie is alle informatie over de kindernevendiensten 
te vinden:  
http://www.catharina-parochie.nl/kindernevendienst 
 

mailto:info@catharina-parochie.nl
mailto:secretariaat@basilieksintjan.nl
http://www.catharina-parochie.nl/kindernevendienst
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De basiliek en de pastorie zien er ook steeds netter 
en opgeruimder uit dankzij de klussenploeg die 
hard bezig is met de zolder van de pastorie leegha-
len, schilderwerk aan de pastorie en het koetshuis 
en klusjes in de basiliek.  
 
Veel positieve dingen dus! Maar we hebben nog 
steeds echt vrijwilligers nodig voor de Witte Torna-
do en als gastvrouw/ heer op de pastorie. Dus als u 
nog een beetje tijd over heeft en wilt helpen, heel 
graag! 
 
Ilse Willems 
 

■ MARCOEN DORST 

Ik ben blij dat ik deel uitmaak van de parochiege-
meenschap in Dorst; ik voel me er thuis en ik ben 
er ook trost op. Samen kerk zijn en er zijn voor el-
kaar, dat is voor mij de essentie. Vrijwilligers zetten 
zich in voor de gemeenschap; iedereen met zijn of 
haar kwaliteiten. Het is fijn dat die waardering ook 
uitgesproken wordt. Zo hebben we afscheid geno-
men van Jan Frijters als PKC-lid; Jan nogmaals 
bedankt voor je inzet en gelukkig blijf je actief als 
vrijwilliger in onze Marcoenkerk. 

 
Wilt u een misintentie opgeven? U kunt hiervoor 
terecht bij onze kosters Rian en Bernard. 

 
Op 17 juni en 26 augustus vieren we niet in onze 
parochiekerk.  
Lees het volgende artikel van Henny Hoedemaker 
hierover. 
 
Een tentmis in Dorst 
Overal in wereld bouwen geloofsgemeenschappen 
tot op de dag van vandaag kerken en gebedshui-
zen. Godshuizen om tot bezinning en meditatie te 
komen. Van kleine eenvoudige en vaak heel intie-
me gebouwtjes tot fraaie pareltjes van architectuur 
die soms heel creatief en kunstzinnig opgeluisterd 
zijn. Er zijn ons stijlvolle vroeg romaanse kerken en 
fantastische gotische kathedralen nagelaten. Een 
rijke erfenis uit vorige eeuwen die de tand des tijds 
glansrijk heeft weten te doorstaan. 
 
Zij roepen nog steeds ontzag en bewondering op, 
niet op de laatste plaats vanwege de inspanning 
die deze samenlevingen zich hebben getroost om 
hun geloof gestalte te geven. Zij hebben in onze 
ogen met vaak zeer primitieve middelen monumen-
ten van eeuwigheidwaarde opgericht. Natuurlijk 
hebben ze grote cultuurhistorische waarde en wor-
den zij op de meeste plaatsen met veel zorg be-
schermd en in stand gehouden. Het zijn immers 
ook vaak lucratieve trekpleisters voor toeristen. 
Maar op de eerste plaats vertegenwoordigen zij de 
menselijke hang naar spiritualiteit, de behoefte om 
een geloofsovertuiging uit te drukken en luister bij 
te zetten. 

Spiritualiteit is echter niet aan tijd en plaats gebon-
den. Naar Jezus’ woorden: “waar twee of drie men-
sen in mijn naam bijeen zijn, ben Ik hun midden’, is 
het de saamhorigheid van een gemeenschap die 
telt. Dan doet ineens het gebouw en de plaats er 
minder toe. Een park, het open veld, het bos, op 
een berg, aan zee of een willekeurige locatie onder 
de blote hemel kan zomaar als een bijzondere 
plaats ervaren worden. Een plek om het leven in 
dankbaarheid te vieren. Een afdakje, een schuur of 
een tent kan een gotische kathedraal zijn en een 
hemel op aarde worden.  

 
Op 17 juni wordt tijdens het midzomernachtfeest in 
Dorst een tentmis gehouden waarbij diaken Stefan 
Lange voorgaat. Een mis in een tent, waar de 
stoeltjes op een rij staan, de barkrukken met een 
bierpomp aan de zijkant en waar naderhand koffie 
gedronken wordt. Een tentmis dus. Niks mis mee.  
 
26 augustus vieren we het oogstdankfeest in de 
Jacobushoeve op Steenhoven; iedereen is welkom.  

 
De zomerperiode komt eraan. Voor iedereen een 
goede vakantieperiode gewenst, of u nu weg gaat 
of thuis blijft. Geniet van de zomerperiode. 

  
Heeft u iets te melden of te vragen? Spreek de 
PKC-leden (Corry van den Bosch; Harry Claasen 
en Dion van den Wijngaard) aan, bel of mail. 
 
Corry van den Bosch 
 

■ CORNELIUSKERN 

Corneliusviering in Den Hout  
Zondag 16 september  
Het feest van de Houtse patroonheilige, de H. Cor-
nelius, wordt op zondag 16 september gevierd met 
een eucharistieviering om 10.00 uur in Dorpshuis 
Den Brink. Voorganger is pastoor Bert van Leijsen. 
Na de viering is er gelegenheid de relikwie van 
Cornelius te vereren.  
Cornelius was rond 250 na Chr. paus van Rome. In 
die tijd werd geleden onder de christenvervolging 
door keizer Decius. Ook Cornelius werd gevangen-
genomen en gemarteld. Ondanks het fysieke ge-
weld dat hem werd aangedaan en hem zijn leven 
kostte, bleef hij standvastig in zijn geloof. Toen in 
de 18e eeuw Den Hout een zelfstandige parochie 
mocht worden, beleefden de inwoners van onze 
streek ook barre tijden. Er heersten armoede en 
veel ziekte onder het vee. De Houtenaren zochten 
voor hun nieuwe parochie een krachtdadige, vol-
hardende heilige als patroon. Die vonden zij in de 
persoon van de H. Cornelius. Meteen al na de in-
wijding van de eerste (schuur)kerk in Den Hout 
kwam een bedevaart naar Cornelius in Den Hout 
op gang.   
 

Vervolg op pagina 12 
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■ SPECIALE VIERINGEN 

Kindernevendienst 
24 juni 10.00 uur Basiliek St. Jan 
 
Dorpsfeest Dorst tentmis 
Zondag 17 juni - 10.00 uur op het dorpsplein 
 
Gezinsviering en feestdag H. Joh. de Doper 
Zaterdag 23 juni - 19.00 uur Joh. de Doper 
 
Kindernevendienst en feestdag H. Joh. de Doper 
Zondag 24 juni - 10.00 uur Basiliek St. Jan.  
Voorgangers H. Akkermans / S. Lange / I.Leemput;  
tevens terugkomviering Eerste Communicanten 
 
Mediaviering 
Zondag 8 juli - 10.30 uur Basiliek St. Jan 
Voorganger H. Akkermans met medewerking van  
Gemengd koor St. Jan 
 
Ziekenviering 
Zaterdag 21 juli - 16.00 uur Joh. de Doper Oosteind 
Voorganger H. Akkermans 
 
Maria Tenhemelopneming 
Woensdag 15 augustus - 19.00 uur Basiliek St. Jan 
Voorganger H. Akkermans 
 

Oogstdankviering 

Zondag 26 augustus - 10.00 uur Jacobushoeve 
Woord- en gebedsviering  
Voorganger diaken S. Lange 
 
Start Vredesweek 
Zondag 16 september - 10.00 uur Vredeskerk 
Oecumenische viering. 
Voorgangers S. Lange / M. Bouvé 
 
Naamdag H. Cornelius 
Zondag 16 september - 10.00 uur Den Brink 
Voorganger B. van Leijsen 

 
Afsluiting bisschoppelijke visitatie /  
Startzondag Pastoraal jaar / Afsluiting Vredesweek 
Zondag 23 september - 10.00 uur Basiliek St. Jan 
Voorgangers Mgr. J. Liesen / H. Akkermans /  
S. Lange; met medewerking van Parochieel koor 

 

  

■ KRONIEK VOOR WIE DE KLOK LUIDDE 

Eerste Heilige Communie  
Op zondag 3 juni reikte pastoor Han Akkermans in 
Basiliek St. Jan de Eerste Heilige Communie uit 
aan:  
Liz en Noek Avontuur, Emére Baijens, Mauritz 
Dahler, Pepijn de Jonge, Tjalle Kuil, Imke van den 
Luitgaarden, Saar Moerkens, Stephanie van den 
Oever, Martje Piena, Gwen Smit,  
Dylano Verdaasdonk, Elias en Yusef Yonan.  

 

 
Jezus zei: Blijf dit doen 
om aan mij te denken” 

 

Stan Bakkers, Dani en Mano Bakx, Jayden de 
Bodt, Zeppe Embregts, Nick Gillesen, Joy van 
Gool, Nienke Halma, Stan en Julia Krol, Julija Mat-
kovic, Mateusz van Mierlo, Dylan van Rijthoven, 
Tygo van der Schoof, Madelief Sielhorst, Christiano 
en Kate-Lynn Struyk, Solange Trimbach, Luuk en 
Floor Verhelst en Roos Woolthuis. 
 

Huwelijk   
   

02-04   Jaimy Simons en Danique Trommelen 
      Joh. de Doper Oosteind  
 
Wij wensen hen alle goeds voor de toekomst! 
 

Het H. Doopsel ontvingen 
 

18-03    Benthe Staps (Basiliek)         
18-03    Jorn Vissers (Basiliek) 
18-03    Rody Geerts (Basiliek)   
31-03    Geon Ryeong Park    
   (Paulus Abdij) 
08-04    Lanesra Smits (Basiliek) 
08-04    Luuk Geurts (Basiliek) 
08-04    Bas Franken (Basiliek) 
22-04    Jaylinn Schellekens (Basiliek) 
22-04   Olivier Ossebaar (Basiliek) 
 

Op 17 juni worden gedoopt in de Basiliek: 
 

Sanne en Sam Halters 
Vince Heesakkers 
Otis van Dijk 
Quin van Tilborg 
Liam van Mook 
 

Van ons gingen heen     
      
16-02    An van den Buijs-Pfennings (Basiliek) 
18-02   Jopie van Rijckevorsel-de Laat (Basiliek) 
18-02    Cor Jansen (Basiliek) 
27-02    Wim van der Velde (Basiliek)    
04-03    Hennie Ackermans-Stolwerk  
   (Basiliek) 
08-03    Paula Gosens-Marijnissen  
   (Marcoen)                                 
11-03    Riet Stokkermans-van Gool (Verrijzenis) 
14-03    Riet Schoenmakers (Joh. de Doper) 
14-03    Corrie de Vries (Basiliek) 
15-03    Corrie van Vugt-Meeusen (Marcoen) 
20-03    Corrie van den Heijkant-Leenaars  
   (Basiliek) 
28-03    Ligia Loonen-de Wit (Joh. de Doper) 
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03-04    Piet van Etten (Basiliek) 
21-04    Jan Brons (Verrijzenis) 
13-05    Sjaan de Jongh-Rombouts (Marcoen)                                                         
24-05  Corrie Baijens-van Leijsen (Basiliek)     

 
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. 

 
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. 
 
Inloop Pastorie Dorst 
Baarschotsestraat 87 naast de Marcoenkerk. 
Geopend elke tweede woensdag van de maand 
van 9.30 – 11.30 uur.  
 

SACRAMENTEN 

■ EERSTE H. COMMUNIE  

Diaken Stefan Lange en pastor Ineke Leemput 
hebben samen met de leden van de Stuurgroep 
Eerste Communie de kinderen en hun ouders 
voorbereid op de grote dag. In de Marcoenkerk en 
in de Basiliek werd op een aantal zondagen rond-
om de viering stap voor stap uitleg gegeven over 
het sacrament van de Eerste H. Communie.  
 

■ SACRAMENT DER ZIEKEN 

Eén van de sacramenten in de Katholieke Kerk is 
het sacrament der zieken. De priester dient dit sa-
crament doorgaans toe aan iemand die ernstig ziek 
is en gesterkt wil worden.  
Het sacrament omvat de ziekenzalving met H. olie, 
biecht en/of H. Communie. In de praktijk komt het 
nogal eens voor dat op het allerlaatste moment 
contact gezocht wordt met de pastoor om het sa-
crament toe te dienen.  

Het is voor de pastoor echter niet altijd mogelijk om 
stante pede de zieke te bezoeken. Hij vraagt daar-
om om ruimere tijd van tevoren een beroep op hem 
te doen. Dit kan via het secretariaat. 
 

De diaken kan niet het sacrament toedienen, maar 
wel de ziekenzegen geven. Op verzoek van de 
zieke gaat hij in gesprek, luistert, geeft de zegen en 
eventueel de H. Communie.  
 

■ VORMSELKRACHT 

Vormselkracht is de naam van het project waarmee 
de vormelingen dit jaar aan de slag gaan. Het is 
bedoeld voor de leerlingen die nu nog in groep ze-
ven van de basisschool zitten, maar na de vakantie 
in groep acht komen.  
 
De voorbereiding op het vormsel is op vier zonda-
gen in oktober en november tussen 10.00 uur en 
12.15 uur in en rond de Basiliek St. Jan. We begin-
nen dan met een viering in de Basiliek en daarna 
gaan de vormelingen naar de pastorie en de ou-
ders naar het Koetshuis bij de pastorie. Naast de 
voorbereiding op zondag zijn er twee bijeenkom-
sten op woensdag en een heel leuke zaterdag sa-
men met alle vormelingen van het bisdom.  
 
Bij de voorbereiding zijn we bezig met dingen die 
belangrijk zijn op weg naar het vormsel. We noe-
men dat catechese. Dat betekent: iets leren over 
het geloof. Dat doen door te kijken en te luisteren, 
te discussiëren en door de handen uit de mouwen 
te steken. Zo wordt het samen een superleuke tijd! 
 
De viering van het vormsel vindt plaats op vrijdag 
30 november om 19.00 uur in de H. Johannes de 
Doperkerk in Oosteind. 
   
De data van de voorbereiding op een rijtje: 
Woensdag 19 september, 19.30 uur:  
Informatieavond in de pastorie en het Koetshuis, 
Markt 17, Oosterhout. 
Zondagen 30 september, 7 oktober, 4 november, 
18 november, 10.00-12.15 uur:  
Viering en catechese in de Basiliek, de pastorie en 
het Koetshuis. 
Zaterdag 27 oktober, 10.00-15.30 uur: Lopend 
Vuurtje in Bergen op Zoom voor alle vormelingen 
en hun ouders. 
Woensdag 7 november, 14.00-16.00 uur:  
bijzondere ontmoetingen in de pastorie Markt 17. 
Woensdag 28 november, 19.00-20.30 uur,   
Johannes de Doperkerk, Oosteind:  
kennismaking met de vormheer en oefenen. 
 

Wil je meer informatie of wil je je aanmelden?   
Dat kan via de mail: info@catharina-parochie.nl  of 
met een briefje bij het Secretariaat van de  
Catharinaparochie, Markt 17, 4901 EP Oosterhout.  
 

Graag vóór 7 juli a.s. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholieke_Kerk
mailto:info@catharina-parochie.nl
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Vervolg van pagina 9 
 
Diensten in de zomer 
De vieringen van de Corneliusgeloofsgemeen-
schap kunnen in de zomermaanden toch doorgaan, 
ondanks het feit dat het Dorpshuis Den Brink (waar 
sinds eind 2016 de erediensten plaatsvinden) in die 
tijd gesloten is. Enkele vrijwilligers hebben de taak 
op zich genomen om het dorpshuis om de veertien 
dagen te openen en in te richten voor de vieringen. 

 
Orgel 
De Corneliuskerk in Den Hout bezit een fraai orgel. 
Het is in 1955 door de firma Pels in de kerk geïn-
stalleerd en in de loop der tijd goed onderhouden. 
Omdat de kerk niet meer voor erediensten wordt 
gebruikt, wordt het instrument minder bespeeld. 
Gelukkig kennen veel organisten uit de omgeving 
het orgel en weten de kwaliteit te waarderen. Heel 
regelmatig krijgt de PKC verzoeken om het orgel te 
mogen bespelen ter voorbereiding van diensten en 
concerten elders. 
 

Cees Joosen en Marja van Gils 
 

VERHAAL CENTRAAL 

■ AANGRIJPENDE VERHALEN  

De Catharinaparochie Oosterhout wil verhalen la-
ten klinken. Verhalen, verteld door en voor mensen 
uit onze gemeenschap. Wij willen mensen bijeen 
brengen en met elkaar in gesprek gaan over actue-
le onderwerpen. 
Ook dit voorjaar worden er bijzondere verhalen 
verteld op de dinsdagavonden in de Verrijzenis-
kerk.  
             
Tijdens de avond 
van Verhaal Cen-
traal op dinsdag-
avond 15 mei ver-
telde Stefan Lan-
ge, diaken Catha-
rinaparochie, over 
indringende ge-
beurtenissen in 
zijn leven en hoe 
God hem weer bij 
de hand nam. 
Hij voelt zich verla-
ten. "God, jij hebt 
ons niet verlaten, 
maar wij hebben 
jou verlaten!" Laat 
mij zien hoe ik weer terug kan komen bij jou, sa-
men, een nieuwe relatie of alleen. Ik voelde Gods 
aanwezigheid, een geweldige ervaring van binnen.  
Stefans manier van bidden veranderde, hij bidt 
vanuit het hart. Stefan heeft ervaren dat wat hij 
krijgt van God komt. Hij bidt voor een gift van God. 
Daardoor is er rust ontstaan. 

Vanuit de Ignatiaanse en charismatische spirituali-
teit is hij veilig geland en voelt de dankbaarheid wat 
hij heeft meegemaakt. Bidden heeft essentiële 
elementaire onderdelen: 
* luisteren en stil zijn 
* de onderscheiding; waar word ik gelukkig van? 
* de actie 

 
Bidden is voor Stefan God ontmoeten, is iets wat je 
leert; is niet altijd makkelijk. Bidden is het openstel-
len van je hart. Bidden is een ontmoeting, een gift. 
Bidden vraagt inspanning. Bidden is een genade, 
het gaat niet om jou, het gaat om God. De toehoor-
ders danken Stefan voor zijn openheid en het laten 
ervaren hoe kwetsbaar een mens kan zijn en dat te 
delen met de groep. De positieve sfeer was intens 
voelbaar. 

 
Dominica Sanders/Fred van Nuenen 
 

■ DINSDAG 19 JUNI IKONEN 

Het ontstaan van ikoonafbeeldingen, vanaf het be-
gin van het christendom met zuster Irene Kooij-
mans. Zij leeft in de zustergemeenschap van de 
Onze-Lieve-Vrouweabdij. Zij schildert vanaf 1993 
ikonen en heeft zich verdiept in de wereld van de 
ikonen. Zij vertelt aan de hand van beelden over 
het ontstaan van ikonen vanaf de tijd van het eer-
ste christendom. 
 
Let op zuster Irene vertelt haar verhaal in de ont-
vangstruimte (het hoofdgebouw dat men direct ziet 
wanneer men de poort binnenrijdt) van de Onze-
Lieve-Vrouweabdij van de Zusters Benedictines-
sen: Zandheuvel 90 4901 HX Oosterhout en dus 
NIET in de Verrijzeniskerk. 
 
Dit verhaal begint om 19.00 uur (vanaf 18.45 uur 
welkom voor koffie/thee). Na afloop kan iedereen 
die dat wil om 20.15 uur deelnemen aan de dag-
sluiting in de kapel. De dagafsluiting is rond 20.30 
uur afgelopen. 
 

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

Bel of mail daarvoor de Verrijzeniskerk:   
Tel. 0162-453502 
E-mail info@verrijzeniskerkoosterhout.nl  
 

Jos Bleijlevens, Verrijzeniskern 
 

UIT DE KLOOSTERS 

Binnen de grenzen van de Catharinaparochie vin-
den we de Heilige Driehoek: een uniek gebied van 
grote waarde. Een cultuurlandschap zoals we dat 
elders in Nederland niet gemakkelijk vinden. Drie 
kloosters die aan elkaar grenzen: drie gebouwen 
die qua architectuur elk een eigen karakter hebben, 

mailto:info@verrijzeniskerkoosterhout.nl
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ieder met een eigen vorm van religieus leven, in 
een landschap dat aansluit bij het leven in de 
kloosters.  
De drie kloosters: St. Catharinadal, de Onze Lieve 
Vrouwe Abdij en de St.Paulus Abdij zijn op hun 
eigen wijze verweven met het leven in de parochie: 
veel parochianen hebben een band met een van de 
kloosters en sluiten zich graag aan bij de vieringen. 
De klokken van de kloosters die op gezette tijden 
luiden, herinneren ons eraan dat de Heilige Drie-
hoek een plaats van gebed en lofzang is.  

 
In dit nummer speciale aandacht voor de Onze 
Lieve Vrouwe Abdij. De stichting van het klooster is 
bijzonder te noemen. De benedictinessen van 
Wisques in Noord-Frankrijk waren in 1901 genood-
zaakt Frankrijk te verlaten vanwege antigodsdien-
stige wetten. Ze waren op zoek naar een plaats 
waar ze in vrede konden leven. Toen enkele zus-
ters op reis gingen op zoek naar en geschikt on-
derkomen, zong de gemeenschap bij hun vertrek 
een gezang met de tekst “Da pacem, Domine, in 
diebus nostris = Geef vrede, Heer, in onze dagen”. 
Toen ze na meerdere dagen zoeken in Oosterhout 
kwamen, vonden ze aan de Zandheuvel een leeg-
staande oude villa die ‘Vredeoord’ heette. De zus-
ters zagen die naam als een aanwijzing dat ze hier 
een goede plaats gevonden hadden. Ze vestigden 
zich er en pasten het gebouw aan. Na enkele jaren 
bouwden ze een heus klooster in neogotische stijl 
met en ruime kapel. In de jaren ’70 werd er een 
gastenhuis aangebouwd. Toen de villa de jaren ‘80 
bouwvallig bleek, werd die vervangen door nieuwe 
gebouwen, die we vanaf de Zandheuvel kunnen 
zien. In de afgelopen jaren is het terrein om de 
kloostergebouwen herschapen in een grote land-
schapstuin.  

 

 
 
De zusters Benedictinessen werden in Oosterhout 
lange tijd ‘de Franse zusters’ genoemd, naar het 
land van herkomst. De voertaal in het klooster is 
nog lange tijd Frans geweest. De zusters leidden 
een besloten leven met grote aandacht voor liturgie 
en gebed. Er was niet veel contact met de directe 
omgeving. Na het Tweede Vaticaans Concilie werd 
de afzondering minder streng: daartoe werd de 

kerk aangepast en voorzien van banken voor de 
kerkgangers van buiten. Er kwam een gastenhuis 
met logeermogelijkheid en er worden sindsdien 
regelmatig bijeenkomsten gehouden rond thema’s 
als kerkmuziek, theologie en spiritualiteit. Opval-
lend is dat er veel logeergasten van niet-katholieke 
herkomst zijn. Daarmee is de Onze Lieve Vrouwe 
Abdij ook een oecumenische plek geworden. 
      
Lange tijd hebben de zusters met eigen moestuin, 
boomgaard, een kleine boerderij, een wasserij zo-
veel mogelijk in eigen onderhoud voorzien, Daar-
naast zijn er in de loop der tijden verschillende ate-
liers geweest waar de zusters met gespecialiseerd 
werk bezig waren; vervaardiging van kerkelijke 
gewaden, restauratie van antieke gobelins, van 
oude handschriften en boeken. Sommige van deze 
werkplaatsen bestaan nu niet meer, vanwege te-
kort aan handen.Het klooster is ook nog voorzien 
van een mooie bibliotheek en heeft in de klooster-
kerk een bijzonder orgel van Franse makelij. 

 
Vanaf de dag van aankomst in 1901 is de lofzang 
en het gebed in de Onze Lieve Vrouwe Abdij iedere 
dag doorgegaan ‘van ochtendgloren tot avond-
rood’. De deuren van de kerk zijn geopend voor 
ieder die zich daarbij wil aansluiten. 
 
Pastoor Han Akkermans 
 

NIEUWS VAN PASTORAAL TEAM  

■ VISITATIE VAN DE BISSCHOP 

In de jaren 2013 en 2014 heeft onze bisschop mgr. 
J. Liesen kennis gemaakt met alle 21 samenwer-
kingsverbanden in het bisdom Breda. De bisschop 
hoopt dat hij gemiddeld elke drie à vier jaar een 
uitgebreid bezoek kan brengen aan de parochies 
en de regio’s.  
 
Inmiddels is hij begonnen met de volgende ronde 
van bezoeken. Half september dit jaar is de bis-
schop voornemens een bezoek te brengen aan de 
Catharinaparochie. Dat krijgt dan de vorm van een 
zogenaamde visitatie: een bezoek waar de bis-
schop en zijn medewerkers ter plaatse geïnfor-
meerd worden over het reilen en zeilen van de pa-
rochie.  
 

Zo’n bezoek wordt voorbereid door het vicariaat 
Breda, waarin onze parochie ligt. Aan de hand van 
een vragenlijst wordt verslag gemaakt van de situa-
tie in een parochie. De kerkelijke registers worden 
ingezien en er vinden gesprekken plaats met het 
pastoraal team, het parochiebestuur en de paro-
chiële Caritas.  
Na deze voorbereiding komt de bisschop zelf spre-
ken met hierboven genoemde organen. Daarnaast 
is er een pastoraal gedeelte: de bisschop kan bij-
voorbeeld een project of activiteit in één van de 
kerkplekken bezoeken.  
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De bisschop komt dinsdag 18 september, middag 
en avond, naar de Catharinaparochie. Hij zal de 
visitatie afsluiten met de viering van de Eucharistie 
op zondag 23 september om 10.00 uur in de Basi-
liek St. Jan. Dat is die zondag de enige viering in 
de Catharinaparochie. De zang zal verzorgd wor-
den door het Parochiekoor. 
 
Pastoor Han Akkermans 
 

■ WEBSITE  

“Wat een kille site”, “Ik kan het eindelijk lezen”  
Dit zijn enkele opmerkingen over de nieuwe site. 
Wie regelmatig op de website van de Catharina-
parochie kijkt heeft sinds 1 april (geen grap) gezien 
dat de site veranderd is. Omdat het programma 
van de oude site niet langer werd ondersteund, 
moesten we versneld overschakelen op de nieuwe 
site. 
 
De nieuwe site is nog niet af, maar dat heeft als 
voordeel dat er regelmatig nieuwe teksten te vin-
den zijn. Ook is het mogelijk om gewenste veran-
deringen door te geven: Dat wil niet zeggen dat alle 
voorstellen overgenomen worden. 
Op de nieuwe site zijn zaken die de hele parochie 
aangaan op het centrale deel te vinden. Informatie 
die puur betrekking heeft op een parochiekern 
staan op een aparte pagina van die kern. 
Deze parochiekern-pagina’s moeten worden gevuld 
door iemand uit die kern. Zijn er nog vrijwilligers die 
mee willen helpen? 
 
We hopen dat de nieuwe site uitnodigend zal zijn 
en zal helpen om de Catharina-parochie op de 
kaart te zetten: www.catharina-parochie.nl 
 
Diaken Stefan Lange 
 

■ START PASTORAAL JAAR 

Nieuw en voortgaande activiteiten  
Zoals het schooljaar begint ook het nieuw pastoraal 
jaar na de zomervakantie. We hebben dit jaar voor 
zondag 23 september gekozen als startzondag.  
Die zondag wordt de visitatie afgesloten die de 
bisschop en zijn staf de week ervoor heeft gehou-
den in de Catharina-parochie. Bisschop Liesen zal 
die zondag de hoofdcelebrant in de Eucharistie 
zijn.   
We willen dit jaar inzetten op de voortgang en uit-
breiding van een paar initiatieven die de laatste 
jaren zijn ingezet: de voortgezette ontmoeting rond 
en verkenning van het geloof. In de voorbereiding 
op het doopsel, de eerste H. Communie, het Vorm-
sel is gebleken dat hieraan groeiende behoefte is. 
De ouders, de communicanten en vormelingen 
hebben hiermee sinds begin 2017 ervaring opge-
daan. Bij een aantal van hen leeft de wens om 
hiermee door te gaan, ook na de viering van de 
Communie en het Vormsel. Er is behoefte om over 

het geloof te kunnen praten en geloof met elkaar te 
delen. Dat willen we graag stimuleren en organise-
ren. 
 
Het ligt ook in de bedoeling om nieuwe vormen van 
diaconie te realiseren. Diaconie gebeurt op vele 
plaatsen manieren in de Catharinaparochie: zie-
kenbezoek, inloop, individuele ondersteuning, hulp 
en begeleiding in noodsituaties. Verschillende  
(werk)groepen behartigen dit en dat blijft zo. Het 
ligt in de bedoeling om m.n. de Vinder als diaco-
naal centrum meer uit te bouwen, als de plaats van 
vergadering van de diaconale werkgroepen in de 
parochie en als plaats van nieuwe diaconale activi-
teiten. 
 
Diaconale projecten behoren tot het hart van de 
christelijke gemeenschap. De vraag die daarbij 
hoort is: wat is onze dienende taak in de kerk en de 
samenleving? Wat willen we doen en hoe gaan we 
dat doen? Antwoorden geven op die vragen wordt 
de taak van het nieuwe diaconale overleg. Het is 
niet de bedoeling een nieuwe vorm van bureaucra-
tie te introduceren, maar informatie, communicatie 
en planning is belangrijk voor een vitale diaconie in 
onze parochie. 
 
Diaken Stefan Lange 
 

■ VIERINGEN IN DE VINDER 

Sinds begin 2017, vanaf de sluiting van Antonius-
kerk, wordt er op zaterdagavond om 17.00 uur een 
viering in de Vinder gehouden. Tweemaal per 
maand wordt die verzorgd door een lid van het pas-
toraal team (Eucharistieviering en Dienst van 
Woord en Gebed), de andere keren door vrijwil-
ligers. Tot zijn vertrek naar Nijmegen ging emeri-
tus-pastoor Harry de Valk hier regelmatig voor in 
de Eucharistie. 

 
De Vinder is vanaf haar ontstaan bedoeld als paro-
chiecentrum met een diaconaal profiel. Het Pasto-
raal team en het Parochiebestuur willen dat ka-
rakter versterken met hulp van de vrijwilligers van 
de Antoniuskerk en met parochianen uit de andere 
kernen. Voor de weekendvieringen is er in de Ca-
tharinaparochie een ruim aanbod, waar de paro-
chianen uit alle kernen welkom zijn. 

 
Het is u vast bekend dat het pastoraal team in de 
loop van de afgelopen jaren in aantal sterk is ver-
minderd. Vanaf begin 2017 is het team wederom in 
formatie teruggebracht, van drie naar twee perso-
nen. Daarnaast zijn er in de loop van 2017 twee 
emeriti-priesters minder beschikbaar (pastoor Harry 
de Valk en pastoor Toon Gerritsen). Ook andere 
emeriti kunnen niet boven hun krachten belast 
worden.  

 

http://www.catharina-parochie.nl/
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Het bestuur en het pastoraal team hebben besloten 
om de vieringen op zaterdag met ingang van 1 juli 
te laten vervallen in de Vinder. In plaats hiervan zal 
op een weekdag in de Vinder gevierd worden. Dat 
betekent ook dat er in de Basiliek een weekviering 
zal vervallen. 

 
Het pastoraal team is verantwoordelijk voor een 
goed aanbod van liturgie in het geheel van de pa-
rochie. Dit betekent dat niet op alle plaatsen van de 
parochie het hele aanbod van liturgie gerealiseerd 
kan worden.  

 
Pastoor Han Akkermans 
 

CARITAS 

Bestuur Caritas weer bijna compleet 
In het bestuur zijn enkele mutaties doorgevoerd. 
 
Vanwege het einde van de bestuursperiode is af-
scheid genomen van Rik Joosen, secretaris en 
Gerda de Jong, penningmeester. 
Tevens werd afscheid genomen van Lars op de 
Laak, voorzitter.  
Gerda, Lars en Rik bedankt jullie inzet voor de  
Caritas. 
Marjolein van Bavel is toegetreden tot het bestuur 
als penningmeester. 
 
Het bestuur is nu als volgt samengesteld: 
Walter Bongers, interim voorzitter 
Ad Jespers, secretaris 
Marjolein van Bavel, penningmeester 
Ad de Jong, lid 
Joop Corten, lid 
 
Er is nog plaats voor bestuursleden. Heeft u be-
langstelling? Een mailtje naar het secretariaat is 
voldoende: info@ajespers.eu 

 

Collecteschema (ieder eerste volle weekend van 

de maand): 
Juli  Vluchtelingenwerk 
 

Augustus Lilianefonds 
 

September Stichting Leergeld 

 

Ad Jespers, 

Secretaris PCI H. Catharina 

 

VREDESWEEK 

In de week van 16 tot 23 september wordt er stil-
gestaan bij de vrede veraf en dichtbij, die we met 
elkaar na willen en moeten streven. Het thema van 
dit jaar is: Generaties voor vrede. Ook heeft de 
moslimgemeenschap toegezegd deel te zullen ne-
men aan diverse activiteiten.  

 

We zijn volop bezig met de voorbereidingen, maar 
in grote lijnen ziet de week er als volgt uit: 
• Zondag 16 september: start vredesweek met 

een oecumenische viering in de Vredeskerk. 

• Maandagavond 17 september: Lezing door Ds. 
Bram Grandia (onder voorbehoud) in de Vre-
deskerk 

• Donderdagavond 20 september: jongeren van 
Het Oelbert vertellen hun ervaring over vredes-
activiteiten die ze ondernomen hebben. Tussen 
de verhalen door zal er voor de inwendige mens 
gezorgd worden. 

• Vrijdagavond 21 september (optioneel):  
vredesmars - walk of peace - onder leiding van 
Piet van der Pluijm. 

• Zondag 23 september: in alle kerken wordt stil-
gestaan bij de vrede. 
 

In de loop van augustus zult u meer informatie krij-
gen via flyers en posters. 
 
Werkgroep Vredesweek 

 

DIACONIE 

■ CATHARINA ZIEKENDAG                        

                                     

Thema: Er zijn voor elkaar 

Zaterdag 21 juli in Oosteind 

 
Programma 
Om 16.00 uur bent u van harte welkom in de H. 
Johannes de Doperkerk in Oosteind voor de Eu-
charistieviering met zegen voor zieken en begelei-
ders. 
 

Pastoor Han Akkermans gaat voor in de viering. De 
zang tijdens de viering wordt verzorgd door de ge-

zamenlijke koren van de Catharinaparochie. 

Na de viering is er volop gelegenheid elkaar per-
soonlijk te spreken tijdens een informeel samenzijn 
met een eenvoudige broodmaaltijd. 

Aanmelding  
U hoeft zich niet op te geven voor de viering, als u 
op eigen gelegenheid kunt komen. Als u ook deel-
neemt aan de maaltijd, is aanmelding wel gewenst. 
 
Vervoer  
Wilt u graag komen, en hebt u vervoer nodig? 

Mensen uit Oosterhout en directe omgeving kun-
nen zich aanmelden voor de kerktaxi. Schroom niet 
en meld u aan. Onze vrijwilligers komen u graag 
halen en brengen u ook weer veilig thuis. 
 

mailto:info@ajespers.eu
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De Catharina Ziekendag is voor alle mensen die in 
hun leven weleens met ziekte te maken hebben: 
zieken, partners en gezinsleden, familie, vrienden, 
buren en collega’s, pastoraal werkenden en paro-
chianen, beroepszorgverleners en mantelzorgers, 
kortom deze Ziekendag is voor iedereen. 

De organiserende partijen (diaconale werkgroep 
Ziekendag en de Caritas van de Catharinaparochie 
samen met de Zonnebloem) hopen dat ook u van 
deze uitnodiging gebruik maakt. U bent allen van 
harte welkom. 

Dit jaar is gekozen voor het thema:  
Er zijn voor elkaar 

 
Door elkaar nabij te zijn en te bidden met en voor 
elkaar geven we vorm aan ons geloof. Met elkaar 
kunnen we een kring vormen van troost, kracht en 
bemoediging voor allen die zorg nodig hebben en 
voor allen die zorg geven. 

Inschrijfformulieren liggen in de kerken; gelieve u 

aan te melden vóór 30 juni a.s. 

Diaconale werkgroep Ziekendag 
 

Er zijn voor elkaar 

 

 
 

Ik ben er voor jou 
 

NIEUWS VAN BISDOM 

■ WERELD JONGEREN DAGEN 2019 

Op 25 maart kwamen jongeren van het Bisdom 
Breda bij elkaar, in het kader van Palmzondag/ 
Wereldjongerendag. Op deze dag werd ook infor-
matie gegeven over de WJD die in januari 2019 
plaatsvinden in Panama. De reis werd aan de jon-
geren gepresenteerd met een power-point presen-
tatie, een poster, WJD-brochure en een inspiratie-
boekje. Parochies hebben dit materiaal ontvangen 
voor de verdere promotie van de WJD. 
 
Jongeren (18-30 jaar) kunnen zich opgeven tot 1 
oktober 2018. Met praktische of inhoudelijke vra-
gen over de reis kunnen ze terecht bij de organisa-
tie van de WJD-reis. Mail voor vragen over het Bis-
dom Breda en de WJD naar jongerenwerker Nina 
Mertens jong@bisdombreda.nl.  

In de WJD-brochure is het programma opgenomen 

van de reis met de reisdata en de prijzen. 

Informatie: www.bisdomvanbreda.nl 

■ BEDEVAART 2019 

Van 12 tot en met 19 oktober volgend jaar maakt 
het bisdom een achtdaagse bedevaart naar Italië. 
Onder het motto ‘Ora et labora’ treden we in de 
voetsporen van de heilige Benedictus. De woorden 
‘Ora et labora’ (bid en werk) drukken kernachtig de 
spiritualiteit van de heilige Benedictus van Nursia 
uit. Veel mensen, ook in het Bisdom Breda, leven 
vanuit deze spiritualiteit. 
 
Tegelijk is het een geestelijke reis om de benedic-
tijnse weg van geloof en stilte te ontdekken en een 
oefening in het verwelkomen van de vreemdeling. 
De Regel van Benedictus zegt hierover: “Alle gas-
ten die aankomen moeten worden ontvangen als 
Christus zelf, want Hij zal eens zeggen: ‘Ik kwam 
als gast en gij hebt Mij opgenomen.’ Aan ieder 
wordt de eer bewezen die men hem verschuldigd 
is, maar heel in het bijzonder aan de geloofsgeno-
ten en aan de vreemdelingen.” Uit hoofdstuk 53 uit 
de Regel van Benedictus. 

Reissom: vanaf € 795,00 per persoon. 

Informatie en opgave: 
Pelikaan Groepsreizen & Incentives 
groepsreizen@pelikaanreizen.nl 
Tel. : 088 – 735 45 50 
www.groepsreisopmaat.nl 

Contactpersoon Bisdom Breda: 
Mevrouw Hanneke Oomen 
bedevaart@bisdombreda.nl 
Tel.: 076 – 522 34 44 (ochtenden) 

Informatie: www.bisdomvanbreda.nl 

 

SINT FRANCISCUSCENTRUM 

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. 

Bijbellezen - Jeremia 
Sinds enkele jaren verzorgt bisschop Liesen een 
cursus Bijbellezen voor belangstellende gelovigen. 
De avonden vinden plaats in de Johanneszaal van 
de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk.  
De bisschop neemt delen uit het boek Jeremia en 
gaat in op de diepere betekenis van deze teksten.  
 
De avonden zijn: 18 juni - 3 september - 1 oktober - 
5 november en 3 december van 19.30 tot 21.30 
uur. Om 21.30 uur bidden de deelnemers de dag-
sluiting in de kapel.  
 
Een vrijwillige bijdrage in de onkosten is welkom.  
Adres: Hofstraat 8 in Hoeven. 
 

Informatie en aanmelden:  
www.sintfranciscuscentrum.nl 

mailto:jong@bisdombreda.nl
http://www.bisdomvanbreda.nl/
mailto:groepsreizen@pelikaanreizen.nl
mailto:groepsreizen@pelikaanreizen.nl
https://www.groepsreisopmaat.nl/
mailto:bedevaart@bisdombreda.nl
mailto:bedevaart@bisdombreda.nl
http://www.bisdomvanbreda.nl/
http://www.sintfranciscuscentrum.nl/
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VAN DE KAPELANIE TE CHAAM 

Pinksterfeest 
Op 19 en 20 mei vierden wij in de zes kerken van 
onze regio het Hoogfeest van Pinksteren.  
 
Het Pinksterfeest is bij uitstek een feest van vreug-
de, omdat wij de Heilige Geest ontvangen en hier-
mee ook de zeven gaven van de geest: wijsheid, 
verstand, raad, sterkte, kennis, vroomheid en vreze 
Gods. De Heilige Geest vuurt ons aan om de 
vreugde van ons geloof in Jezus te delen met de 
mensen om ons heen. Zo is het Pinksterfeest bij 
uitstek geschikt om mensen te verbinden met 
Christus en met elkaar. 
  
In de viering van zondag 20 mei heb ik daarom ook 
alle bruidsparen uitgenodigd waarvan ik het huwe-
lijk heb ingezegend en ook alle ouders met hun 
kindjes die ik in de afgelopen jaren in onze regio 
heb gedoopt. Misschien was u zelf ook wel aanwe-
zig en vierde u met ons mee.  
 
Zo probeer ik mensen te verbinden en de vreugde 
te laten voelen van Kerk-zijn, van de ontmoeting 
met God en met elkaar. Deze dag was naast het 
Pinksterfeest om nog een andere reden speciaal, 
omdat ik op deze dag ook mijn 40ste verjaardag heb 
mogen vieren (22 mei is de eigenlijke dag). 
  
Wat een vreugde om dat samen te mogen vieren 
met mijn grote familie, de Kerk. Hierin zijn opge-
nomen mijn naaste familie, mijn vrienden en 
vriendinnen, en alle parochianen die aan mijn zorg 
zijn toevertrouwd, iedereen die rekent op mijn ge-
bed en die ik mijn gebed heb toegezegd. Ik voel me 
gezegend, ik ben zeer dankbaar en daarmee ‘In de 
naam van de Heer gelukkig’. 

In nomine Domini feliciter! 

Kapelaan Jochem van Velthoven 

IN TAAL EN TEKEN 

Doopvont 
Het woord vont is afgeleid van het Latijnse fons, 
dat bron betekent. Waarschijnlijk kende men in de 
eerste eeuwen van het christendom geen bijzonde-
re doopplaatsen. De Ethiopische hoveling die door 
de apostel Filippus gedoopt wil worden, zegt: Hier 
is water. Wat is erop tegen dat ik gedoopt word? 
(Hand. 8, 36) Maar al in de 3e eeuw is sprake van 
baptisteria, doopplaatsen, onderscheiden van 
kerkgebouwen. 
In Italië zijn prachtige baptisteria te zien bij de ka-
thedralen: bijvoorbeeld in Rome, Florence, Pisa, 
Parma, Padua, Ravenna. De doopkapellen in onze 
parochiekerken liggen meestal bij de ingang: met 
de doop treedt men immers toe tot de Kerk. 
 

 
Baptisterium Ravenna rond jaar 500 gebouwd 
  
Een doopkapel en de doopvont zijn vaak rond of 
achthoekig. Daarmee symboliseren ze het eeuwige 
leven. Een cirkel kent geen einde en het cijfer acht 
betekent dat men uitstijgt boven de zeven dagen 
van de geschapen wereld (scheppingsverhaal). 
Aanvankelijk werden de dopelingen helemaal naakt 
ondergedompeld in een dieper gelegen bad en 
daarna gezalfd en bekleed met een smetteloos wit 
gewaad. Ook onze moderne doopkapellen zijn 
soms een paar treetjes lager dan de kerkvloer. 
Aangezien de meeste doopkapellen in onze kerken 
klein zijn - omdat ze gebouwd zijn voor de doop in 
een heel kleine kring - wordt de doopvont tegen-
woordig vaak elders in de kerk geplaatst. De litur-
gie van Vaticanum II geeft er de voorkeur aan dat 
de doop plaatsvindt in het midden van de gemeen-
schap.  
 
Pastoor Han Akkermans 
 

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

JONG ZIJN EN GELOVEN 

Onbekend maakt onbemind 
Het is niet gemakkelijk om gelovig en jong te zijn in 
deze tijd. Er zijn jongeren die je aankijken alsof ze 
water zien branden als je vertelt dat je in God ge-
looft. Er wordt naar je hoofd geslingerd dat je in 
sprookjes gelooft, of men zegt “dat had ik niet ach-
ter je gezocht, jij bent toch slim?”  
Deze reacties komen voort uit een hardnekkig en 
alomtegenwoordig stereotype beeld dat deze groep 
heeft van het geloof. Velen denken dat wij geloven 
in een strenge en boze man die op ons neerkijkt 
vanaf een wolk, en die met een checklist nagaat of 
wij ons wel houden aan een vastomlijnde set van 
regels. Het is voor mij moeilijk tegen zoveel onwe-
tendheid en cynisme in te gaan, vooral omdat ik 
zelf een blij en vreugdevol geloof koester. Ik vind 
het moeilijk om met deze jonge mensen in gesprek 
te gaan omdat er eigenlijk geen opening is voor 
een gesprek.  
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Is er dan geen mogelijkheid tot gesprek met jong-
volwassenen over het geloof? Toch wel! Naast de 
beschreven groep jongvolwassenen kom ik ook in 
contact met jonge mensen die open staan voor 
gesprekken over zingeving, moraliteit en het geloof. 
Deze gesprekken ontstaan als je elkaar beter leert 
kennen, ik kom meestal niet met de deur in huis 
vallen. Dit zijn vaak prettige gesprekken die worden 
gevoerd op basis van wederzijds respect en rede-
lijke argumenten. Ook bij deze groep is er een 
groot gebrek aan kennis over wat het geloof in-
houdt, maar zij staan open voor inzichten uit de 
grote wijsheid die ons geloof biedt. Veelgehoorde 
reacties zijn dan: “Waarom wist ik dit niet en waar-
om hoor ik er zo weinig over?” Daarmee raken zij 
een zwakke plek van het hedendaagse katholieke 
geloof in Nederland.  
Ik vind dat ons geloof en de Katholieke Kerk veel 
zichtbaarder mogen zijn. Uit de ervaringen die ik 
heb met deze jongvolwassenen - die je als ‘zoe-
kers’ zou kunnen omschrijven - blijkt dat zij ons niet 
voldoende weten te vinden. Voor jonge mensen is 
het belangrijk dat antwoorden op bepaalde kern-
vragen rondom onze identiteit goed te vinden zijn: 
Wie zijn wij? Wat doen wij en waarom dan? 
  
Wanneer God en geloven onbekend zijn, kunnen 
mensen niet in God geloven of Hem beminnen. Om 
het gebrek aan zichtbaarheid te doorbreken moe-
ten wij laten zien waar wij voor staan, wat het bete-
kent om katholiek te zijn. Dat kan op de eerste 
plaats door onze identiteit en ‘ons aanbod’ offline 
en online helder te presenteren en daarbij in te 
gaan op de aangehaalde kernvragen. Daarnaast is 
het van belang om ons als Kerk en als individu te 
mengen in maatschappelijke en morele vraagstuk-
ken: de Kerk als partij met ideeën voor nu en voor 
de toekomst vanuit de katholieke identiteit, filosofie 
en (sociale) leer. Jonge mensen waarderen het als 
je laat zien waar je voor staat, of zij het nu met je 
eens zijn of niet.  
 
Om zichtbaar te worden hoeven we onszelf niet te 
vernieuwen. Op basis van mijn ervaringen met het 
geloof en met jonge mensen denk ik dat dat een 
grote misstap zou zijn. We hoeven onszelf niet te 
vernieuwen want de kern van ons geloof is onver-
anderd nieuw en sterk. Katholieken moeten zichzelf 
wel meer laten zien, zodat ook anderen hun roe-
ping kunnen vinden door persoonlijk en vrij te ant-
woorden op de roepstem van God.  Niet om weer 
groot en machtig te worden, maar om mensen de 
kans te geven het katholieke geloof te ontdekken 
en hen dezelfde rijkdom te laten ervaren die wij 
ervaren als wij pogen Christus te volgen. 
 

Gerard van Nunen 

 

 

OVERIG NIEUWS 

■ KRO-NCRV INSPIRATIEDAG 

Thema Thuiskomen 
Op zaterdag 30 juni wordt een Inspiratiedag geor-
ganiseerd vol nieuwe ervaringen en inzichten: 
workshops, lezingen, tentoonstellingen, wandelin-
gen én mensen waar je geïnspireerd van raakt. 
 
Plaats van samenkomst is Museum Catharijnecon-
vent in Utrecht van 10.30 tot 18.00 uur. 
Speciale ledenprijs is € 8,50. 
 
Nadere informatie: www.kro.nl 
 

■ ZIEKENTRIDUÜM DONGEN 

Thema Maria 
Op 3, 4 en 5 juli komen ruim 125 ouderen, woon-
achtig in Dongen en omstreken, samen in de Lau-
rentiuskerk. Door het ZiekenTriduüm Team wordt 
aan de gasten een programma aangeboden waarin 
ruimte is voor religieuze viering, bezinning, ontmoe-
ting en ontspanning. 
  
Op dinsdag en woensdag start het Triduüm met 
een eucharistieviering in de Laurentiuskerk en sluit 
de dag af met een dienst van woord en gebed. Op 
donderdag wordt de dag geopend met een dienst 
van woord en gebed en de dag wordt afgesloten 
met een eucharistieviering. 
 
De eucharistievieringen en diensten van woord en 
gebed zullen verbonden zijn aan het centrale the-
ma:” Maria”. 
Het Zieken Triduüm wordt dit jaar voor de 80ste keer 
georganiseerd.  
 
Nadere info: telefoonnummer 06-44125042 of  
e-mail: ziekentriduumdongen@gmail.com  
 
Mirjam van Kerkhof, 
ZiekenTriduüm Dongen 
 

■ BEDEVAARTEN NAAR KEVELAER 

Deze bedevaart kent een lange traditie. Sinds 1719 
trekt jaarlijks de processie van Breda en omgeving 
naar Kevelaer. Dit jaar dus voor de 299ste keer!  
Heel snel na het bekend worden van het verhaal 
van Hendrik Busman en de afbeelding van de 
“Troosteres der Bedroefden” begonnen van alle 
kanten mensen daarheen te trekken. Ook uit Breda 
en omliggende plaatsen. Eerst individueel of in 
kleine, losse groepen. Later werden die groepen zo 
groot, dat organisatie noodzakelijk werd. 
 
Dinsdag 7 en woensdag 8 augustus zijn twee da-
gen van bezinning, gebed, liturgie, processies en 
ook gezelligheid.  
Het thema is dit jaar “Kies Vrede”, een belangrijk 
thema om te overdenken en ons tot Maria te wen-

http://www.kro.nl/
mailto:ziekentriduumdongen@gmail.com
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den als voorspreekster op de zoektocht naar de 
diepe en werkelijke vrede. 
 

 
 
Het bestuur van de Broederschap O.L.V. van  
Kevelaer Breda en Oost-Vlaanderen organiseert 
weer deze bedevaart en kijkt ook al vooruit naar de 
300ste bedevaart volgend jaar. Een speciale jubile-
umcommissie is in het leven geroepen. Bisschop 
Liesen is gevraagd om dan deel te nemen en heeft, 
onder voorbehoud, toegezegd.  
 
Inlichtingen: Bert Hoebink, tel. 076-5217662 
E-mail bert.hoebink@casema.nl 
 
Woont u in Dorst en heeft u nog vragen of wilt u 
zich opgeven, dan kunt u terecht bij:  
Mevr. J. Krijnen, Baarschotsestraat 4   
Telefoon 0161-411650 
 
De broederschap van Den Bosch en Oosterhout 
gaat op zondag 2 september voor de processie 
naar Kevelaer. Het thema is “Zoek Vrede”. 
Het wordt een dagvullend en afwisselend pro-
gramma met gezamenlijke intocht naar de basiliek, 
openingslof, aansteken van de processiekaars, 
grote of kleine kruisweg en plechtige eucharistie-
viering. Bussen halen en brengen u op de afge-

sproken plaatsen.  

Het bestuur wenst ieder die deelneemt een mooie 
bedevaart met veel devotie. 

Informatie en aanmelden voor Oosterhout: 
Georgette Beumer, Sirius 51 
Telefoon 0162-432556 
 

■ OECUMENE REIS OOSTERHOUT 

In het vorige parochieblad stond een klein artikel 
over de voorgenomen reis van 10 tot en met 15 
september. Dit wordt de tweede reis die vanuit 
Oosterhout wordt georganiseerd door Zwaluw-
reizen uit Giessen. Vorig jaar september is met 
succes een reis georganiseerd naar Duitsland en 
die stond in het teken van “500 jaar Luther hervor-
ming”. 

  

Meteen na de reis gingen al stemmen op om op-
nieuw een oecumene reis te organiseren, omdat 
het een fijne reis was met een goed gezelschap in 
een luxe touringcar. Katholiek of protestant maakte 
niet uit, de belangstelling voor elkaar was goed en 
de sfeer was prettig. 

 
Dit najaar dus een nieuwe 6-daagse reis met o.a. 
aandacht voor Calvijn. Een belangrijke theoloog die 
voortgekomen is uit de reformatie. Johannes Cal-
vijn wordt vaak in één adem genoemd met en is 
een tijdgenoot van Maarten Luther. 

 
De eerste dag wordt een bezoek gebracht aan de 
abdijkerk en basiliek in de Middeleeuwse pelgrims-
stad Vézelay. De volgende dag staat de oecumeni-
sche gemeenschap in Taizé op het programma met 
een middaggebed. Dag 3 de stad Genève met o.a. 
de Wereldraad van Kerken, de muur van de refor-
matoren en de kerk van Calvijn. Dan op doorreis 
naar Straatsburg voor een bezoek aan het Euro-
pees parlement en de kathedraal. De voorlaatste 
dag gaan we naar Mainz voor o.a. de ramen van 
Chagall in de Stephanskirche en naar het Goten-
berg-museum. 

  

 
Stephanskirche met Chagall-ramen 

 
De dag van de terugreis onderbreken we even voor 
een bezoek aan het klooster van Maria Laach. 
 
De reiskosten bedragen € 695,00. Toeslag éénper-
soons kamer € 144,00. Dit is exclusief lunches, 
drankjes en excursie. 
 
Het minimale aantal deelnemers van 30 personen 
is bijna bereikt en dan gaat de reis door. 

  
Ad van der Made 
 

mailto:bert.hoebink@casema.nl
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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 
 
Bestuur 
Han Akkermans, voorzitter  
Vacature, vicevoorzitter 
Joke Rooijmans-Alberts, secretaris 
Dion van den Wijngaard, interim penningmeester  
José van den Bogaart, bestuurslid 
Louis Donkers, bestuurslid 
 
Pastoraal Team   
Han Akkermans, pastoor 
Titus Frankemölle, diaken 
Stefan Lange, diaken  
 
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 
 
Caritasbestuur 
Walter Bongers, interim voorzitter 
Ad Jespers, secretaris 
Marjolein van Bavel, penningmeester 
Joop Corten, bestuurslid 
Ad de Jongh, bestuurslid 
Bankrekening NL24 RABO 0112 2137 82 
t.n.v. Caritas H. Catharina Oosterhout 
  
Bisdom Breda 
Mgr. Dr. J.W.M. Liesen 
Secretariaat Veemarktstraat 48 
 4811 ZH  Breda 
Openingstijden  maandag tot en met vrijdag 
  van 8.30 tot 12.30 uur 
Telefoon 076-5223444 
E-mail secretariaat@bisdombreda.nl 
Website www.bisdombreda.nl  
 

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   
 
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?  
 

Tarieven m.i.v. 1 maart   2018 

Geadviseerde parochiebijdrage € 118 

Doop € 118 

Eerste Communie € 118 

Vormsel € 118 

Huwelijk  € 588  

Jubileumdienst € 295 

Uitvaartdienst € 588 

Dienst in crematorium/ op begraafplaats 
zonder voorafgaande kerkdienst 

€ 391 

Stipendium (gebedsintentie) € 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 – Zomereditie –  
Dit is een periodieke uitgave. 
Insturen kopij: redactie@catharina-parochie.nl of 
afgeven bij secretariaat van de eigen parochiekern. 
Bijdragen aan dit blad dienen voorzien te zijn van 
de naam van de auteur. De redactie heeft het recht 
om ingezonden stukken in te korten of te weigeren. 
 
Lay-out:  Ad van der Made   
Druk:  Total Print  
Oplage: 1.775 en 110 digitaal 
 
Volgende uitgave parochieblad 2018 
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