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                                                             Jaargang 5 – Herfsteditie –  

 

 
Parochieblad van de Catharinaparochie in: 
 

Oosterhout 

Den Hout 

Dorst 

Oosteind 

 

 

 

VOORWOORD 

‘Lang, heet en droog’, zo zal de zomer van 2018 de 
geschiedenis in gaan. Voor wie vakantie had en 
ervan kon genieten is het daarom een toptijd ge-
weest. Voor wie moest werken in de hitte, voor wie 
niet zo goed tegen de hitte kan, of voor wie akkers, 
gewassen en tuinen zag verdrogen, was het min-
der leuk. 
 
Ik realiseerde me dat onze parochie geen zomer-
stop heeft gehad: de vieringen op weekdagen en in 
de weekends gingen door, er werden kinderen ge-
doopt, er werd uitvaarten gehouden, er werd be-
stuurd en geadministreerd, de deuren van de in-
loophuizen waren open, er werd gezongen en ver-
gaderd, er werd geklust en schoongemaakt, etc… 
 
Het zou ook moeilijk zijn om als parochie, als ge-
loofsgemeenschap een tijd lang ‘uit de lucht’ te zijn. 
Geloven, geloof beleven en daaraan uitdrukking 
geven kun je niet zomaar in de ijskast zetten om 
het later weer tevoorschijn te halen. Wil geloof ge-
worteld zijn in ons leven en iets kunnen betekenen, 
dan is het altijd aanwezig en vraagt het ook om 
voortdurend onderhoud. 
 
Als u tijdens vakantie weg ben geweest, bent u 
misschien ergens een kerk binnengelopen, of heeft 
u zich op zondag aangesloten bij de plaatselijke 
geloofsgemeenschap. Mijn eigen ervaring is dat 
zoiets deugd doet en verrijkend is. Daardoor wordt 
de horizon verbreed en weet ik me deel van een 
wereldwijde gemeenschap van christenen.  
Ik kom van vakantie meestal terug met een aantal 
foldertjes en parochieblaadjes. Wellicht dat de in-
formatie en de ideeën daarin van pas komen in 
onze eigen parochie, zo is mijn gedachte. Dat is 
niet altijd het geval! Ik vond eens een folder in de 
kerk van een minuscuul bergdorpje in Italië. Het 
bleek dat de plaatselijke heiligen ieder met een 
eigen processie vereerd werden. Iedere heilige had 
zijn eigen route in de weinige en smalle straatjes 
van het dorpje! Ik denk niet dat we zoiets in de  
Catharinaparochie binnen afzienbare tijd gaan 
doen…. 
 

Ook al heeft de parochie geen zomerstop gekend, 
toch maken we zoiets als een start van het nieuwe 
werkjaar. We markeren dat met een gezamenlijke 
Eucharistieviering in de Basiliek op zondag 23  
september, om 10.00 uur.  
Per 1 oktober mogen we in de persoon van  
Annemiek Buijs-Tuytelaars een pastoraal werkster 
begroeten met een specifiek werkterrein: cateche-
se en diaconale activiteiten voor kinderen en jonge 
gezinnen. Elders in dit blad leest u over de ontwik-
kelingen in het parochiebestuur en in de afzonder-
lijke kernen.  
 
Heel wat jaren geleden besloot een parochiaan een 
gesprekje met mij altijd met dezelfde woorden: “In 
de kerk is altijd werk!” Dat is nog steeds van toe-
passing, ook het komend jaar! 
 
Vriendelijke groet, 
pastoor Han Akkermans 
 

VAN DE REDACTIE 

Het voorwoord vanuit de redactie schrijven we bij 
toerbeurt. Deze editie is gevuld met een zeer geva-
rieerd aanbod van artikelen.  
 
Ik had nog nooit van een Tau-kruisje gehoord en in 
twee artikelen komt de naam voor; is dat toeval? 
Namens de redactie wens ik u veel leesplezier. 
 
Onze mede-parochiaan Thomas Kop verblijft voor 
een jaar in het Dominicanenklooster La Tourette bij 
Lyon. Vanaf het volgende parochieblad wordt hij 
“correspondent voor Frankrijk”.  
Wij zien uit naar zijn berichten.  
 
Namens de redactie, 
Corry van den Bosch  
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VAN HET BESTUUR 

■ NIEUWS 

Prettig om te melden is dat Jos Trommelen nu ook 
deel uitmaakt van het bestuur en dat Casper de 
Bonth en Frans van Emstede het bestuur onder-
steunen in de zorg met betrekking tot de gebou-
wen. De functie van vice-voorzitter blijft vacant.  
In januari 2019 start Catharina met het nieuwe ad-
ministratiesysteem DocBase. Hiervoor moet nog 
heel wat voorbereidingswerk verzet worden.  
 
Op initiatief van de Catharinaparochie en het bis-
dom Breda is een vierjarig project ontwikkeld om 
de parochie te ondersteunen in haar catechetische 
en diaconale zorg voor jonge gezinnen. Annemiek 
Buijs wordt de projectleider en zal vanuit de Vinder 
jonge gezinnen helpen bij het ontwikkelen en ver-
diepen van hun katholieke identiteit en bij het voor-
leven en doorgeven van hun geloof en van katho-
lieke waarden aan hun kinderen.  
Het project jonge gezinnen richt zich op het bevor-
deren van verbondenheid tussen gezinnen en kin-
deren in Oosterhout en het bieden van ondersteu-
ning aan kinderen uit kansarme gezinnen.  
Het hernemen van het contact tussen de parochie 
en de RK scholen in Oosterhout maakt ook deel uit 
van het project. Tal van activiteiten staan dus op 
stapel.  
Annemiek Buijs zal in oktober starten met het pro-
ject in samenwerking met het pastorale team.  
 
Menigeen heeft genoten van het prachtig meer-
stemmig gezang van onze Congolese parochianen 
in de vakantie eucharistie.  
 
José van den Bogaart en Joke Alberts 
 

■ FINANCIËN 

De Parochiekerncommissie-leden die verantwoor-
delijk zijn voor Financiën zijn een aantal keren bij 
elkaar geweest onder voorzitterschap van adviseur 
Jan van de Velde. 
Er zijn stappen gezet om te komen tot een efficiën-
tere financiële administratie in Exact Online. 
We zijn blij dat Annelies Trommelen, Ria van 
Damme en Martin Schouten bereid zijn taken op 
zich te nemen om dit te bereiken. 
 
De ledenadministratie in Navision wordt op termijn 
omgezet naar Docbase. De werkgroep is druk in de 
weer om de overgang goed te laten verlopen. 
Accuratesse en een goede afstemming zijn hierbij 
noodzakelijk. 
We krijgen hierbij ondersteuning van het bisdom in 
de persoon van Frans van den Hurk. 
 
Dion van den Wijngaard, penningmeester  
 
 

NIEUW IN HET BESTUUR 

■ JOS TROMMELEN 

In 2016 stopte ik als bestuurslid van onze parochie. 
Maar het bleef kriebelen en toen pastoor Han  
Akkermans mij vroeg of ik terug wilde komen, had 
ik niet lang nodig om ja te zeggen.  
 

De kerk en de paro-
chie hebben een 
speciaal plekje in 
mijn hart. Ons geloof 
geeft zulke mooie 
dingen.  
Die zijn het meer 
dan waard om je 
voor in te zetten. In 
het bestuur ga ik – 
samen met de ande-
re leden – me rich-
ten op een aantal 
onderwerpen die we 
graag de komende 
maanden en jaren 
willen oplossen. 

 
Hopelijk kan ik met mijn ervaring en inzet een posi-
tieve bijdrage leveren aan de instandhouding en 
ontwikkeling van onze parochie. Ik hoop ook dat ik 
velen van u weer mag ontmoeten, omdat we alleen 
samen ons doel kunnen behalen. Ik zie ernaar uit. 
 

■ DION VAN DEN WIJNGAARD 

Ik ben in Dorst geboren. Na mijn studie Bedrijfs-
kunde ben ik weer gaan wonen in mijn ouderlijk 
huis aan de rand van de bossen. 
Al meer dan 10 jaar ben ik als bestuurslid actief 
verbonden aan de H. Marcoen kerk. 
Bij de totstandkoming 
en uitbouw van de  
Catharinaparochie 
Oosterhout ben ik dan 
ook vanaf het begin 
betrokken geweest. 
 
Dit voorjaar heb ik de 
mogelijkheid gekregen 
om met vervroegd 
pensioen te gaan. 
Gezien mijn jarenlange 
ervaring in het bank- 
en hotelwezen op 
commercieel- en ma-
nagementniveau hoop 
ik een zinvolle bijdrage 
te kunnen leveren aan het bestuur. 
 
Vanaf juni jl. ben ik benoemd tot penningmeester 
waarbij ik ondersteuning krijg van vrijwilligers die 
de administratieve taken op zich nemen.  
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Met name adviseur Jan van de Velde heeft hierin 
een cruciale rol. 
Binnen het bestuur ben ik ook de man die de kerk-
dorpen vertegenwoordigt. 
We gaan een enerverende tijd tegemoet met vele 
veranderingen. 
Ik hoop op een positieve wijze te kunnen bijdragen 
aan een toekomstbestendige Catharinaparochie. 
 

NIEUWS VAN PASTORAAL TEAM  

■ DE VINDER 

Zaterdag 30 juni jl. om 17.00 uur was de laatste 
viering in de Vinder op dat tijdstip. Dat was voor 
vele kerkgangers een moeilijk moment. Maar het is 
niet het einde van de Vinder! Dat blijft één van de 
plekken in de Catharinaparochie waar geloof en 
leven met elkaar worden gedeeld.  
 
Sinds begin juli is er op woensdagochtend om 9.00 
uur een eenvoudige viering. We bidden dan het 
ochtendgebed van de kerk, de Lauden, en eens 
per maand wordt dit ochtendgebed verbonden met 
de viering van de Eucharistie.  
De andere activiteiten gaan zoals gebruikelijk door 
en de vrijwilligers blijven zich daarvoor inzetten, 
waarvoor we hen heel dankbaar zijn.  
 
De komst van pastoraal werkster Annemiek Buijs 
zal ook voor de Vinder een impuls zijn om het dia-
conale karakter uitdrukkelijk vorm te geven. 
 
Han Akkermans 
 

■ ZIE IK BEGIN IETS NIEUWS   

Wie wel eens op de sites van de Jezuïeten heeft 
gekeken is daar ongetwijfeld een online retraite 
tegengekomen in de tijd voor Kerst en voor Pasen. 
 
Het thema voor de online adventsretraite 2018 is: 
‘Zie Ik begin iets nieuws’. Aan de hand van dage-
lijkse lezingen en gebed/meditatie kunnen we toe-
leven naar Kerst. Maar online is ook maar alleen. 
Hoe mooi is het om te kunnen delen met andere 
mensen die zich op dezelfde manier (proberen) 
voor te bereiden op Kerst? 
 
Ieder mens wil graag delen als hij of zij in het leven 
iets moois meegemaakt heeft (of iets lastigs). Om 
die reden is vanuit de Ignatiaanse spiritualiteit de-
len belangrijk, zeker als het gaat over gebed en 
lezingen. Om die reden zegt de diaken: ’Zie ik be-
gin iets nieuws’. 
 
Tijdens de Advent is er de mogelijkheid om in een 
groep van maximaal 10 personen te delen wat er 
vreugdevol of bemoedigend is bij het volgen van de 
online retraite. Maar er is ook ruimte om te delen 
over wat lastig is of zelfs tegenstaat. 

We komen een aantal keren bij elkaar op de don-
derdagavond. Iedere samenkomst duurt maximaal 
90 minuten. De eerste keer is een kennismaking en 
een algemene inleiding over de gang van zaken. 
De laatste keer is een terugblik op de retraite en de 
samenkomsten. 
 
Data: 29 november (kennismaking en algemene 
inleiding); 6, 13, 20 december. 
Tijd: 19:30 uur 
Plaats: De Vinder 
 
Meer informatie is te vinden op 
http://www.ignatiaansbidden.org  
 
Aanmelden: stefanlange@catharina-parochie.nl 
 
(Als er veel aanmeldingen zijn, dan worden extra 
data ingepland.) 
 
Diaken Stefan Lange 
 

■ KENNISMAKEN 

Mijn naam is Annemiek Buijs-Tuytelaars. Ik ben 
getrouwd met Marius en samen hebben we drie 
prachtige kinderen: Anna (9), Bram (7) en Stijn (5). 
Twee blondjes en een rooie. Na ons huwelijk ben ik 
met Marius in Etten-Leur neergestreken en ik voel 
me daar erg thuis.  
 

 
 
Ik ben geboren en getogen als een echt grensgeval 
uit een Vlaamse moeder en een Nederlandse va-
der in Baarle-Nassau en heb daar ook mijn plek 
gevonden in het parochieleven. Ik heb een broer 
die een paar jaar ouder is.  
 

http://www.ignatiaansbidden.org/
mailto:stefanlange@catharina-parochie.nl
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Werkzaamheden 
De laatste tien jaar heb ik gewerkt in de Bernar-
dusparochie in Oudenbosch en omstreken. Mijn 
pastorale opdracht bestond in deze parochie uit 
twee kernwoorden: kind en gezin. Hierbij hoorden 
o.a. de volgende werkzaamheden: catechese 
rondom doop, eerste communie en vormsel, het 
opzetten van kindervieringen door heel de regio, 
catechese voor jonge ouders en het onderhouden 
van contacten met basisscholen in de regio. Ik heb 
dit werk tien jaar met veel plezier gedaan. In de 
Bernardusparochie zijn mijn kinderen opgegroeid 
en voelen ze zich thuis. Het laatste jaar merkte ik 
dat het tijd was voor verandering. Een nieuwe plek 
met een nieuwe uitdaging en nieuwe energie. Ik 
hoop dit te vinden in de Catharinaparochie. 
  
Ook hier bestaat mijn pastorale opdracht uit de 
twee kernwoorden: kind en gezin. Er komt ook een 
nieuw woord bij: diaconie. Naast de pastorale op-
dracht rondom eerste communie en vormsel en het 
hernieuwen van de contacten met de scholen hoop 
ik een rol te spelen in de verbinding van jonge ge-
zinnen met de diaconale kant van de kerk.  
In dit laatste stukje van mijn pastorale opdracht valt 
er veel te pionieren en op te bouwen. Dit zijn twee 
woorden waar ik van hou. Dingen uitzoeken, men-
sen met elkaar verbinden en nieuwe activiteiten 
opbouwen met mensen uit de parochiegemeen-
schap en daarbuiten.  
 
Tenslotte 
Om mijn nek hangt een tau-kruisje. Het symbool 
dat verwijst naar Franciscus en Clara van Assisi. 
Tijdens mijn studietijd in Nijmegen heb ik kennis-
gemaakt met de franciscaanse spiritualiteit door 
mijn kerkelijk thuis te vinden bij het Clarissenkloos-
ter de Bron in Nijmegen. Ik vertel wat deze spiritua-
liteit voor mij betekent als er een aanleiding voor is. 
Het heeft in ieder geval te maken met eenvoud, 
broeder- en zusterschap en openstaan voor wat er 
op je levensweg op je pad komt.  
 
Zo sta ik open en heb ik veel zin in mijn nieuwe 
pastorale taak in de Catharinaparochie in Ooster-
hout. Ik kijk erna uit om nieuwe mensen te leren 
kennen en samen met pastoor Han Akkermans en 
diaken Stefan Lange te werken aan de toekomst 
van de Catharinaparochie.  
 
Tot ziens! 
 
Annemiek Buijs-Tuytelaars 
 

■ GEDRAGSCODE PASTORAAT 

De Nederlandse bisschoppen hebben een defini-
tieve Gedragscode Pastoraat uitgebracht. Deze 
gedragscode is niet alleen bedoeld voor de be-
roepskrachten binnen de parochie, maar ook voor 
vrijwilligers die werken met minderjarigen of vrijwil-

ligers die te maken hebben met kwetsbare perso-
nen.  
De Gedragscode houdt in dat ieder handelt naar de 
waarden en normen die vervat zijn in dit document. 
De betrokken vrijwilligers zijn op de hoogte ge-
bracht. Het document ligt ter inzage bij het secreta-
riaat van de parochie. 
 
Rianne Claassen, teamassistente 
 

CATHARINANIEUWS 

■ GOUDEN GEMEENTESPELD 

Vrijwilliger Rien van Noort 
Een veelzijdig actief man die (bestuurs)functies 
vervult of heeft vervuld bij tal van organisaties zoals 
d’Askruizen, ut Kapelleke, stadstuin de Schelp, 
Speelgoed- en Carnavalsmuseum, VVV als stads-
gids, Stichting Behoud Basiliek St. Jan, Stichting 
Ludens, Monumenten Commissie, gebouwencom-
missie en adviseur van de Catharinaparochie.  
 
Dit jaar nam Rien afscheid als voorzitter van  
Stichting Begraafplaats Oosterhout. Tijdens een 
afscheidsetentje met bestuur en medewerkers van 
de begraafplaats ontving hij uit handen van burge-
meester Fränzel de gouden Gemeentespeld. 

  

 
Foto: Wim Vermeeren 

 
We feliciteren Rien van harte met deze erkenning 
en wensen hem nog veel mooie jaren bij zijn activi-
teiten. 
 
Ad van der Made 
 

■ AVG 

In heel de Europese Unie is vanaf 25 mei één rege-
ling van kracht voor de omgang met persoonsge-
gevens. De nieuwe wet wordt AVG (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming) genoemd. 
Het komt er in het kort op neer dat er regels opge-
steld zijn over hoe om te gaan met persoonsgege-
vens en privacy, ook in de parochies. 
 
De R.K. Kerk heeft praktische handleidingen sa-
mengesteld, die parochies kunnen raadplegen. 
Daarbij kunt u denken aan o.a. hoe om te gaan met 
persoonsgegevens in een parochieblad, bij paro-
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chieberichten, foto’s of video-opnamen, websites, 
e-mail en digitale bestanden. Ook wordt daarin 
bepaald welke documenten dienen te worden be-
waard, op welke manier en de termijn waarop de 
bescheiden maximaal bewaard moeten worden.  
 
In de praktijk zal het erop neer komen dat steeds 
meer van tevoren gevraagd zal worden om toe-
stemming voor het vermelden van namen, plaatsen 
van foto’s enz. in parochieblad of op de website. 
De ledenadministratie wordt zo ingericht dat paro-
chianen zelf hun gegevens kunnen inzien.  

 

 
 
Voor kinderen onder de 16 jaar zijn de regels 
strenger. Er zal steeds een schriftelijke toestem-
ming van de ouders nodig zijn voor het maken en 
publiceren van foto’s die gemaakt worden bij kin-
deractiviteiten, Eerste Communie en Vormen, maar 
ook voor het noemen van de namen van dopelin-
gen, eerste communicanten en vormelingen in het 
parochieblad.  
 
Het zal even wennen zijn voor iedereen, die be-
trokken is bij activiteiten waarvan persoonsgege-
vens gebruikt kunnen worden. Vooraf duidelijk 
schriftelijk wel of geen toestemming verlenen is al 
een stap in de goede richting. Die bescheiden wor-
den bewaard op het secretariaat van de parochie. 
Vastleggen is één, maar toepassen vereist ook de 
nodige zorgvuldigheid. 
 
Ad van der Made 
 

KUNST IN DE KERKEN 

Het kruis als Christelijk symbool 
Het kruis is het belangrijkste christelijk teken en 
symbool, schreef ik in het vorige nummer.  
Een symbool maakt in één beeld meerdere ge-
dachten duidelijk.  
Het kruisbeeld, vooral met het lichaam van Christus 
erop, herinnert ons aan het lijden en de dood van 
Christus. Maar het wijst ons ook op zijn verrijzenis, 
zijn opstanding uit de dood.  
 
Het kruis zonder corpus benadrukt de triomf van 
het leven op de dood.  “Hij is niet dood, hij leeft”. 
Het teken van het kruis wordt zo symbool voor het 
eeuwig leven. Dat symbool is bestemd voor de 
ingewijden. In de eerste eeuwen, de tijd van de 
christenvervolgingen, werd het kruis vaak ‘verpakt’. 
Het kruis is dan bijvoorbeeld terug te vinden in de 
mast van een boot, of men gebruikt een ankh     
(zie 1), het Egyptische teken voor leven, wat lijkt op 

een kruis. Zo’n kruis wordt alleen herkend door de 
Christenen. Later, na de kerkvrede, wordt dat an-
ders. 
 
Aan het christelijke kruis zijn in de loop der tijd nog 
allerlei andere gedachten toegevoegd. Die gedach-
ten worden in de vorm van het kruis verwerkt.  
Een aantal ervan wil ik u laten zien. De foto’s zijn 
gemaakt in de basiliek van Oosterhout en de kerk 
van Dorst.  
 
1. Ankh 

 

 
 

2. Het Latijnse kruis 
Dit is het kruis waaraan Jezus 
gestorven is. Het staat sym-
bool voor de verzoening tus-
sen God en de mensen die 
door zijn dood tot stand werd 
gebracht. 
Bij veel kruisbeelden zie je een 
kleiner balkje boven de dwars-
balk, met of verwijzend naar 
de letters INRI, de Latijnse 
aanduiding van ‘Jezus van 
Nazareth, koning der Joden’.  

 

3. Het Russisch orthodoxe kruis 
Dit kruis heeft onderaan een 
schuine balk, verwijzend 
naar de voetsteun. Men 
neemt aan dat dit symbool 
staat voor het laatste oor-
deel.  
De hoge kant van het balkje, 
rechts van het kruis, is de 
plaats voor mensen die naar 
de hemel gaan en de lage 
kant voor mensen die naar 
de hel gaan. 

4. Leliekruis 
Midden in de basiliek hangt 
hoog een kruis met aan de 
vier uiteinden van de ar-
men een lelie. Deze lelies 
(u ziet drie blaadjes) sym-
boliseren de H. Drieëen-
heid. Als de lelies ontluiken 
of openstaan kan het ook 
wijzen op de verrijzenis van 
Christus.  
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De lelie is het teken van onschuld en zuiverheid. Hij 
is immers zonder schuld gestorven. 
 

5. Het knoppenkruis of rozenkruis 
 
Dit kan zowel een variatie 
op een Latijns kruis als een 
Grieks kruis zijn.  
Deze knoppen symbolise-
ren eveneens de  
H. Drieëenheid.  
Ontkiemende knoppen 
duiden op nieuw leven. 
 

 

6. Het Griekse kruis 
 
Dit kruis heeft vier gelijke 
armen.  
Het is gebaseerd op de 
eerste letter van de 
Griekse spelling van het 
woord voor Christus, de 
letter “chi” (x). 
 

 

7. Het Maltezer kruis 
Dit is het kenteken van 
de ridders van Malta. 
Hier zijn de uiteinden 
gespleten, zodat er acht 
punten ontstaan.  
Ze verwijzen naar de 
acht zaligsprekingen uit 
het evangelie van Mat-
theüs. 

 

8. Wijdingskruisjes  
Deze kruisjes zijn te vin-
den op twaalf plaatsen in 
de kerk, waar deze tijdens 
de wijding met chrisma 
gezalfd is.  
 
Het getal twaalf verwijst 
naar de twaalf apostelen. 
 
 

9. Het Taukruis  
Dit komt van de Griekse letter 
T, uit te spreken als tau. Oor-
spronkelijk is het een oud 
Egyptisch symbool voor o.a. 
leven en wijsheid. Wij bren-
gen het nu in verband met 
Franciscus van Assisi, die 
zijn geschriften altijd onderte-
kende met TAU, als God’s 
teken van bescherming  
(Ezechiël 9.4).  

 

Liesbeth Berflo 

KINDERNEVENDIENST 

Start nieuw schooljaar 
Ook gedurende het komende schooljaar zijn er 
regelmatig kindernevendiensten in de basiliek St. 
Jan tijdens de dienst van 10.00 uur.  
Steeds weer zijn alle kinderen van de basisschool 
van harte welkom. 

De eerste kinderneven-
dienst is op zondag 23  
september.  
Op deze vredeszondag, 
de afsluiting van de 
vredesweek, bespreken 
we wat vrede voor de 
kinderen betekent. 
We vertellen een ver-
haal met een inspire-
rende boodschap.  
We zetten de kinderen 

aan tot nadenken over vrede: wat kun je zelf doen 
in je eigen omgeving? Heb je een persoonlijke vre-
deswens voor iemand?  
 
De kinderen kunnen weer per deelname sparen 
voor een presentje. Het systeem hebben we, door 
ervaring wijzer geworden, een beetje veranderd: 
als een kind aanwezig is, noteren wij dat in een 
map. Aan het einde van het schooljaar kunnen de 
kinderen hun verzamelde punten inruilen voor een 
presentje. Ze mogen dat doen in de kerk na een 
zondagsdienst; de datum maken we te zijner tijd 
bekend.  
 
We verwelkomen de kinderen graag in de komende 
kindernevendiensten op 23 september, 28 oktober, 
2 en 25 december. In het volgende parochieblad 
staan de data voor 2019.  
 
Op facebook en in het weekblad Oosterhout kunt u 
ook lezen of er op een bepaalde zondag een kin-
dernevendienst is.  
 
Namens de werkgroep kindernevendienst, 
José van den Bogaart 
 

INTERVIEW 

Het geloof doorgeven 
Anco en Natascha Bakx hebben een jong gezin 
met een zoon van 10 en 2 dochters van 8 jaar. Een 
druk leventje, beide ouders werken en zijn actief in 
hun vrije tijd. De drie kinderen zitten nog op de ba-
sisschool en doen aan atletiek bij Scorpio. 
 
Anco is katholiek opgevoed, maar het zakt in de 
loop van de jaren weg. Als je dan onderwijs volgt 
en je krijgt te horen dat de bijbel een leuk boek is, 
waar je niet teveel in moet lezen dan stimuleert dat 
niet echt. Toch heeft hij jaren later een bijzondere 
religieuze ervaring. Tijdens een ritje in de tram in 
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Den Haag spreekt een donkere vrouw hem aan 
met de vraag “hou jij van Jezus?”.  
Anco antwoordt in een opwelling “nee” en loopt 
weg. Dit wordt een keerpunt in zijn leven. Hij gaat 
zichzelf vragen stellen hoe het met hem zit. Hij 
groeit in zijn geloof en vindt steun en kracht tijdens 
zijn verdere studie. Hij durft achteraf te zeggen dat 
het geloof hem sterkte en dat hij daardoor zijn stu-
die heeft volbracht. Zo zijn er meer voorbeelden te 
noemen: dit jaar heeft hij o.a. een goede beleving 
gehad van de Goede Week.  
 
Natscha, die niet katholiek is opgevoed, ontmoet 
Anco. Ze krijgen verkering en het leven neemt zijn 
loop.  
Op een gegeven moment gaat ze met een vriendin 
naar Parijs en bezoekt cathédrale Notre-Dame. 
Daar heeft ze een bijzondere ervaring, ze voert een 
gesprek met zichzelf en vindt steun. Het werkt door 
en als Natascha en Anco hun relatie willen bezege-
len met een huwelijk wordt Natascha eerst ge-
doopt. Tijdens hun katholiek huwelijk gaat zij voor 
de eerste keer ter communie. Later besluit ze zich 
ook te laten vormen. 
 
Zoon Ruben wordt geboren en hij wordt gedoopt. 
Daar voelt Anco werkelijk dat hun kind een warm 
welkom krijgt in deze wereld. De dochters, die twee 
jaar later worden geboren, worden eveneens ge-
doopt. Ook hebben de kinderen hun Eerste Heilige 
Communie gedaan. Het vormsel laat nog even op 
zich wachten, maar de ouders zullen er zeker met 
de kinderen over spreken als het zover is. Zij zijn er 
voorstander van dat ze gevormd worden. Het gezin 
is regelmatig bij eucharistievieringen. Het zijn ele-
menten van een katholieke opvoeding die de ou-
ders aan hun kinderen mee willen geven. 
Anco merkt op dat de huidige generatie jonge ou-
ders maar weinig van het geloof weet. Ze zijn zon-
der catechismus opgevoed, een vraag- en ant-
woordboek waar het om gaat en dat de basis 
vormt. 
 
Naast het opvoeden van de kinderen en haar baan 
is Natascha bezig met muziek maken. Ook is ze 
betrokken bij de Antoniuskern en begeleidt ze kin-
deren bij de Kindernevendienst in de Basiliek en bij 
het kinderkoor dat in de Verrijzeniskern zingt.  
Anco is sportief bezig, loopt o.a. hele en halve ma-
rathons en wil zich specialiseren in triatlons (ver-
zamelnaam voor gecombineerde duursporten). Een 
goed alternatief bij een drukke baan en een gezin 
is zeker sporten. 
 
Tijdens dit prettige gesprek was duidelijk merkbaar 
dat katholiek in het leven staan en dat aan de kin-
deren meegeven, offers vraagt en niet vanzelf 
komt. 
 
Ad van der Made 
 

STICHTING LUDENS  

Na de succesvolle serie Marktconcerten in de zo-
mermaanden juli en augustus, waarin vele bezoe-
kers weer genoten van ons mooie  
Maarschalkerweerdorgel, staan er voor het komend 
najaar drie bijzondere evenementen gepland. 
 
Op donderdag 4 oktober wordt wegens het grote 
succes van de voorgaande jaren het Dierendagpro-
ject herhaald. Tijdens deze dag zal een aantal  
Oosterhoutse basisscholen de St. Jansbasiliek 
bezoeken om nader kennis te maken met de wer-
king van het orgel in het algemeen en het  
Maarschalkerweerdorgel in het bijzonder.  
 

 
 
Als afronding zal er op zondagmiddag 7 oktober 
(15.00 uur) een orgelsprookje (Het olifantje Babar) 
worden opgevoerd door Ton Stevens (orgel) en 
Cees Rijnders (verteller) met tekst van Jean de 
Brunhoff en muziek van Francis Poulenc.  
Uiteraard speelt dit sprookje zich af op de orgelzol-
der (“de orgeljungle”) en wordt het geheel geïllu-
streerd met lichtbeelden (de originele tekeningen 
uit het prentenboek van Jean de Brunhoff uit 1931).  
 
Aangezien de orgelzolder een beperkt aantal plaat-
sen heeft, is het zaak om tijdig plaatsen te reserve-
ren; dat kan via het volgende e-mailadres:  
babar@stichtingludens.nl 
 
In 2018 wordt de 200ste geboortedag van de be-
kende Franse componist Charles Gounod (1818 – 
1893) herdacht. Deze componist is één van grote 
helden in Frankrijk, omdat hij de Franse opera een 
eigen Franse identiteit heeft gegeven. Ook schreef 
hij heel veel kerkmuziek: wie kent niet zijn bekende 
Ave Maria (melodie op een preludium van Bach)? 
Al decennia lang wordt in de St. Jansbasiliek rond-
om de sterfdag van Gounod in oktober een van zijn 
missen uitgevoerd.  
Om deze componist in dit jubileumjaar extra in het 
zonnetje te zetten wordt op zondagmiddag 28 ok-
tober (aanvang: 15.00 uur) een Gounod-project 
(“muziek tussen opera en kerk”) uitgevoerd m.m.v. 
een projectkoor o.l.v. Frans Bullens, diverse solis-
ten en de organisten Jan Willems en Ton Stevens. 

mailto:babar@stichtingludens.nl
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In 2016 werd met veel succes (in de uitverkochte  
Basiliek!) het Sacred Concert van Duke Ellington 
uitgevoerd. Vanwege dit grote succes hebben de 
Stichting Ludens en de Stichting Vrienden van de 
Kluiz de handen wederom in elkaar geslagen en 
wordt op zondagmiddag 18 november (aanvang is 
15.00 uur en de kaartverkoop loopt via           
www.theaterdebussel.nl) een tweede versie van 
het Sacred Concert uitgevoerd (“Sacred Concert 
2.0”) m.m.v. de Frits Bayens Big Band, diverse 
solisten en organist Frans Bullens op het Maar-
schalkerweerorgel. Dit keer is het gelukt om de 
wereldberoemde jazz-zangeres Dee Daniels  
(Canada; www.deedaniels.com) als solist vast te 
leggen; zij zal ook in de week voorafgaand aan het 
concert enige masterclasses aan Oosterhoutse 
jeugd c.q. koren verzorgen.  
 

 
 
Het bekende jazz-koor MAZE Voices (Rotterdam; 
www.mazevoices.com) zal de koorgedeelten ver-
zorgen en het geheel staat uiteraard weer onder de 
bezielende leiding van Oosterhouter Frits Bayens. 
Mede dankzij bereidwillige sponsoring van o.a. de 
Gemeente Oosterhout en het Prins Bernhard Cul-
tuurfonds kan de toegangsprijs wederom zeer laag 
gehouden worden (€ 12,50). Het is dus zaak om 
tijdig kaartjes te reserveren om dit unieke evene-
ment niet te missen! 
 
Meer informatie over de komende activiteiten is te 
vinden op onze website (www.stichtingludens.nl) 
en/of onze Facebook-pagina. 
 
Ton Stevens, 
Muzikaal adviseur Stichting Ludens 
 

RKJ QUO VADIS 2.0 

De afgelopen maanden zijn we met enkele jonge-
ren (ca. 18-30 jaar) bij elkaar geweest voor een 
doorstart van Quo Vadis, met als werktitel Quo 
Vadis 2.0. Er is gebrainstormd over tijd en activitei-
ten en over de invulling van de bijeenkomsten.  
We zijn uitgekomen op zondagmiddagen van 13.00 
tot 15.00 uur in het Koetshuis van de pastorie op 
de Markt. De eindtijd kan natuurlijk variëren als het 
heel gezellig is! In die bijeenkomst willen we bezin-
ning en gebed een plaats geven, gaan we een in-
houdelijk onderwerp bespreken en nemen ook de 
tijd om met elkaar iets te eten en te drinken.  
 
Voor de inhoudelijk thema’s gebruiken we de DVD 
serie ‘Catholicism’ van Robert Barron. Die laat zien 
wat het geloof van de katholieke kerk is en hoe dat 
op allerlei manieren wereldwijd wordt beleefd. De 
DVD gebruiken we als een opstap voor ons ge-
sprek. Er zijn ook plannen om samen iets te onder-
nemen en te beleven. Zo gaan we met de fiets naar 
Meersel Dreef voor een mini-bedevaart en als dat 
lukt gaan we naar Kevelaer (waarschijnlijk niet op 
de fiets!).  
Deelname aan de Stille Omgang in Amsterdam in 
de nacht van 16/17 maart 2019 staat ook op het 
programma.  
Half september maken we een definitief program-
ma voor de komende maanden. Info daarover zal 
via de website van de parochie en facebook ver-
spreid worden.  
 
Han Akkermans 
 

INFORMATIE PAROCHIEKERNEN 

■ MARCOEN DORST 

Op de kerk staat:  
“Leerlingen Marcoen – fijn schooljaar”.  
 
De vakantieperiode is voorbij; de scholen zijn weer 
begonnen, het koor repeteert wekelijks, er is inloop 
op de pastorie. De dagen worden korter; we gaan 
richting de winter, al zou je dat nog niet zeggen als 
je buiten loopt.  
 
Tijdens de viering in de tent en bij de Jacobushoe-
ve was de Marcoenkerk dicht; tijdens de Open Mo-
numentendag was de kerk open. Mede dankzij de 
inzet van vele vrijwilligers vieren we in Dorst. Nu 
aan het begin van het nieuwe werkjaar zeggen we 
hen dank voor hun inzet en we rekenen ook het 
komende werkjaar weer op jullie. Tijdens en na de 
viering in de Basiliek op 23 september is er aan-
dacht voor alle vrijwilligers binnen de Catharina-
parochie.     
 
Op 7 oktober is er na de viering in de Marcoenkerk 
een processie naar het kapelletje op de hoek van 
de Wethouder van Dijklaan en Vijftig Bunderweg; 

http://www.stichtingludens.nl/
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net buiten de dorpskern. Iedereen is welkom om 
mee te vieren in de kerk en mee te lopen in de pro-
cessie. 
 
Enige tijd geleden is er brand gesticht in het kapel-
letje en hebben de bidstoel en het boek voor ge-
dachten schade opgelopen. Met het vakmanschap 
van één van onze vrijwilligers is de bidstoel weer 
hersteld.   
 
Op vrijdag 2 november vieren we Allerzielen. De 
nabestaanden van de overledenen van het afgelo-
pen jaar worden uitgenodigd om tijdens de viering 
een kaars aan te steken voor hun dierbare overle-
dene. Na de viering gaan we in processie, met 
brandende kaarsjes, naar de begraafplaats. We 
brengen een groet en een bezoek aan onze dierba-
re overledenen. De werkgroep onderhoud kerk en 
begraafplaats zorgt dat de begraafplaats is verlicht.  
 
De inloop op de pastorie is elke 2e woensdag van 
de maand van 9.30 tot 11.30 uur.  
Iedereen is welkom.  
 
Corry van den Bosch 
 

■ BASILIEK ST. JAN 

Het zomerseizoen is bijna weer ten einde. De basi-
liek was vaak open voor bezichtiging. Dit was mo-
gelijk met de enthousiaste hulp van de groep kerk-
wachten, waarvoor dank. De kerkwachten waren 
aanwezig tijdens de openstellingen om de mensen 
hartelijk te ontvangen en waar nodig vragen te be-
antwoorden. Steeds meer toeristen lijken de weg te 
vinden naar onze prachtige basiliek. 
 
Wellicht dat de mediavieringen bijdragen in de toe-
nemende belangstelling voor onze kerk. We krijgen 
na een mediaviering veel reacties uit den lande via 
mail en social media met complimenten voor de 
viering: voor de voorganger, de koren en zeker ook 
vaak reacties over het gebouw: “We wisten niet dat 
Oosterhout zo’n mooie kerk heeft!” 
Ook de mediavieringen zouden niet mogelijk zijn 
zonder de inzet van vele vrijwilligers. Het is heel fijn 
te zien dat de mediaviering ons als parochie ook 
verbindt en er ook vrijwilligers van andere kernen 
komen helpen. Dankbaar zijn we dus ook zeker 
voor de hulp van alle vrijwilligers bij de mediavie-
ringen! 
 
Tijdens de zomerperiode heeft de inloop in de pas-
torie op de derde donderdag van de maand even 
stilgelegen. Vanaf september zal dit weer van start 
gaan. U bent donderdag 20 september van 14.00 
tot 16.00 uur van harte welkom! 
 
Afgelopen periode is er ook hard gewerkt in de 
basiliek. De ketel (die al een paar jaar maar half 
gestookt kon worden, omdat deze zo oud was dat 
hij het anders begaf) is vervangen.  

Dit vergde wat verbouwing aan het zoldertje van de 
sacristie en de sacristie zelf. De nieuwe cv-
installatie is uiteraard zuiniger en komend stooksei-
zoen zullen we merken hoe efficiënt en zuinig we 
stoken.   
 
U heeft het vast ook wel gezien: onze gemeen-
schap is veelkleuriger geworden. Vlak voor de zo-
mer stapte een Franstalige, katholieke Congolese 
vluchtelingenfamilie de basiliek binnen. Vanuit de 
geest van het Evangelie willen we er zijn voor hen, 
en hen waar nodig begeleiden in het vinden van 
een thuis hier in Oosterhout en in Nederland. Het is 
prachtig om te zien dat er mensen zich melden om 
hen te helpen, bijvoorbeeld met het leren van de 
Nederlandse taal. In samenwerking met de Caritas 
en onze diaken Stefan Lange, hebben we ze aan 
een aantal fietsen kunnen helpen en onze pastoor 
Han (die goed Frans spreekt) probeert hen ook 
waar nodig te begeleiden. Een aantal van de jonge-
re familieleden zal na de zomervakantie ook bij de 
Capella Catharina aansluiten. Muziek is erg be-
langrijk voor hen. U kon ze afgelopen zomer horen 
zingen tijdens één van de vieringen in de basiliek.  

 
Uiteraard willen we als parochie er niet alleen voor 
hen zijn, maar ook voor u en alle andere parochia-
nen. Mocht u zelf hulp, begeleiding of gewoon een 
luisterend oor nodig hebben, of kent u iemand die 
dat nodig heeft? Geeft u het alstublieft aan bij de 
pastoor, teamassistente of een PKC-lid. Het is be-
langrijk er te zijn voor elkaar, zoals Christus er ook 
was voor zieken, armen en mensen in nood. He-
laas is het in deze tijd niet meer vanzelfsprekend 
dat we alles van elkaar weten, daar hebben we dus 
uw hulp bij nodig.  
 

Mede namens de PKC-leden: Hans Bruysters,  
Martin Schouten en Rien van Noort 
 

Ilse Willems 
 

■ JOH. DE DOPER OOSTEIND 

Orgelconcert - East-end dancing pipes 
Op 26 mei werden er nieuwe sounds uit het Van 
der Aa-kerkorgel ten gehore gebracht door de  
mucisi Anthony Hermus, Ton Stevens en Wout  
Kalkman. Een volle kerk genoot van een zeer ge-
varieerd muziekprogramma, wat zeker voor herha-
ling vatbaar is. 
 

Ziekenviering  
Ondanks de warmte is de ziekenviering afgelopen 
juli goed verlopen en mochten we ongeveer 75 
deelnemers ontvangen in de kerk. Na de viering 
heeft men heerlijk genoten in de tuin van de pasto-
rie onder het genot van een kopje koffie/thee met 
broodjes en krentenbrood. Het was een gezellig 
samenzijn; elders in dit blad vindt u een uitgebreid 
verslag. 

Vervolg op pagina 11 
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■ KRONIEK VOOR WIE DE KLOK LUIDDE 

Het H. Doopsel ontvingen  
 
17-06 Otis van Dijk (Basiliek)  
17-06 Elina Homan (Basiliek) 
17-06 Sanne Halters (Basiliek) 
17-06 Sam Halters (Basiliek) 
17-06 Vince Heesakkers (Basiliek) 
17-06 Liam van Mook (Basiliek) 
17-06 Quin van Tilborg (Basiliek) 
08-07 Evy Dekkers (Verrijzenis) 
08-07 Noor Hofkens (Verrijzenis) 
08-07 Alexia Dzovabeth Tentchou Nyapa 
08-07 Bradley Dzouabeth Tentchou Djinga 
08-07 Noaa Dzouabeth Tentchou Mbatat 
15-07 Amy de Heus (Joh. de Doperkerk) 
15-07 Daan van Dongen (Catharinadal) 
15-07 Edin van Dinteren (Basiliek) 
21-07 Marco Engelsma (Marcoen) 
21-07 Merlijn van Breemen (Marcoen) 
26-08 Vajèn van Ginneken (Joh. de Doperkerk) 
26-08 Julius Jacobs (Basiliek) 
. 

Huwelijk   
 

   
  5-05 Michel Grondin en Anne van den Oever 
 (Catharinadal) 
  3-08 Stephen Audish en Margareth Denkha 
 (Basiliek) 
   

Wij wensen hen alle goeds voor de toekomst! 
 

Van ons gingen heen     
 
16-05 Johannes Blansjaar  
 (bijzetting Den Hout) 
02-06 Ad Vermeeren (Basiliek) 
12-06 Piet Willems (Basiliek) 
14-06 Yolande Snieders-Martens (Joh. de Doper) 
19-06 Bernard Koning ter Heege (Verrijzenis) 
29-06 Dini Korssen (Basiliek) 
28-06 Brigitta Aarts-van Gool (Marcoen) 
08-07 Jan Verhulst (Joh. de Doper) 
12-07 Thédor Ebben (Basiliek) 
12-07 Janus Laurijsse (Joh. de Doper) 
14-07 Rietje Wirken-Gosens (Marcoen) 
03-08 Vera Henquet-Willemsen (Basiliek) 
20-08 Cock van Sonsbeek (Verrijzenis) 
 
Mogen zij in Gods liefde verder leven. 
 

■ SPECIALE VIERINGEN 

Kindernevendienst 
23 september, 28 oktober, 2 en 25 december 
10.00 uur Basiliek St. Jan 
 
 
 
 

Vredesweek opening  
16 september 10.00 uur Vredeskerk 
Oecumenische viering. Voorgangers ds M.Boevé 
en diaken S. Lange 
 
Startzondag in Basiliek 
23 september 10.00 uur 
Op deze dag vervallen de vieringen in de  
Verrijzeniskerk en Marcoenkerk 
 
Processie naar Vredeskapel met fanfare 
7 oktober 11.00 uur Marcoenkerk 
 
Mediaviering in Basiliek 
25 november 10.30 uur 
 
Vormselviering in Joh. De Doper Oosteind 
30 november 19.00 uur 
 
Start van de Adventstijd 
8-9 december in alle kerken van de parochie 
 

■ MEDIAVIERINGEN 

Inmiddels hebben al vier van de vijf geplande me-
diavieringen vanuit basiliek St. Jan plaats gevon-
den. 
De laatste viering is op zondag 25 november. Dat 
is op Christus Koning en tevens feestdag van pa-
trones Catharina van Alexandrië. De zang wordt 
dan verzorgd door het parochiekoor, dat al meerde-
re feestelijke vieringen heeft opgeluisterd.  
 
Locatie is basiliek St. Jan en de aanvangstijd is  
10.30 uur. Deze viering wordt ook rechtstreeks op 
NPO 2 uitgezonden.  
Vanaf 10.15 uur vindt op tv het geloofsgesprek 
plaats. Leo Fijen praat dan met een of meerdere 
mensen over het geloof in hun leven. 
 
Ad van der Made 
 

SACRAMENTEN 

Binnenkort start de werkgroep met de voorberei-
ding op het vormsel.  
Op 19 september is de eerste voorbereidingsavond 
om 19.30 uur in de pastorie op de Markt. 
 

Jongelui vanaf groep 8 zijn 
van harte welkom met hun 
ouders. Geeft u zich vooraf 
even op bij Rianne of via 
info@catharina-parochie.nl 
 
Het wordt een heel actief 
programma voor de ouders 
met hun vormelingen in 
spe.  

 

mailto:info@catharina-parochie.nl
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Op een aantal zondagen vieren we eerst de eucha-
ristie in de St. Jan en aansluitend start het pro-
gramma in de pastorie op de Markt.  
Op vrijdag 30 november om 19.00 uur wordt de 
jeugd gevormd in de Johannes de Doperkerk van 
Oosteind. 
 
De vormselwerkgroep: Ineke Leemput,  
José van den Bogaart en Joke Alberts 
 

■ 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 Inloop” 
Provincialeweg 84 Oosteind in de pastorie naast 
H. Johannes de Doperkerk. 
Geopend op dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 15.30 
uur. 
 
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.  
 

 
Vervolg van pagina 9 (Joh. De Doper) 
 
Dorpshart Oosteind 
Er is een werkgroep gestart aangaande de toe-
komst rondom kerk, pastorie en pastorietuin. 
 
Daar er in 2018 door het bisdom een besluit zal 
worden genomen over de toekomst van de kerk en 
pastorie, wordt er gekeken hoe we deze kunnen 
behouden en een vernieuwd dorpshart kunnen 
creëren. 
 
Na de zomervakantie zal de werkgroep weer in 
gesprek gaan met B&W en ambtenaren, bestuur 
van onze Catharinaparochie en bisschop J. Liesen 
om de ideeën van de groep en de bewoners verder 
te bespreken. 

Wij zijn blij dat er zoveel belangstellenden de in-
formatieavond hebben bezocht. Hopelijk blijven 
velen geïnteresseerd en betrokken bij de ontwikke-
lingen van een dorpshart in de toekomst, wat ook 
kerk en pastorie aangaat.  
 

Open Monumentendag 
Tijdens de jaarlijks terugkerende Open Monumen-
tendag, in het 2e weekend van september, was de 
Johannes de Doperkerk opengesteld voor publiek.  
 

Riejette Lefel 
 
Inloop 
Op vrijdag 24 augustus hebben we familie, vrien-
den en kennissen uitgenodigd van de gasten, die 
de inloop met regelmaat bezoeken. De gasten la-
ten zien wat er zoal gemaakt is bij de inloop op 
dinsdag en vrijdag in de “Pastorie” in Oosteind. 
Alles is te zien in de “Winkel van Sinkel”. 
 
Het versje uit de oude doos: 
“In de winkel van Sinkel is alles te koop 
Hoeden en petten  
En dames corsetten 
Drop om te snoepen 
En pillen om te poepen!” 
 
Volg de inloop via facebook of de website: 
www.depastorie-oosteind.nl  
 
Anny van Dongen 
Dimphie Lips  
 

■ VERRIJZENIS 

De gastvrije Verrijzeniskerk 
Zij, die ’s zondags regelmatig in de Verrijzeniskerk 
de viering bijwonen weten, dat zij altijd op een 
gastvrij onthaal kunnen rekenen.  
Uiteraard blijft de viering van 9.30 uur het hoogte-
punt van de morgen, maar voor velen is het napra-
ten na de viering (in voetbaltermen, de derde helft) 
ook van essentieel belang wat hoort bij de viering 
op zondagmorgen. Wat in vroeger jaren bijna nooit 
gebeurde, maar nu heel normaal is, is het napraten 
over de preek. Vanzelfsprekend worden er allerlei 
nieuwtjes uitgewisseld, maar wordt ook het wel en 
wee besproken wat er in de privésfeer gaande is. 
Regelmatig komt het voor, dat er dan afspraken 
gemaakt worden met vrijwilligers van de bezoe-
kersgroep om bij mensen thuis verder te praten. 
 
Waarschijnlijk is dat één van de redenen dat het 
bezoekersaantal in de Verrijzeniskerk beslist niet 
afneemt. Meer dan 100 bezoekers op een zon-
dagmorgen is geen uitzondering; dan wordt ge-
vraagd om met twee personen met één liturgie-
boekje te doen. 
 

http://www.depastorie-oosteind.nl/
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Een beeld, dat vaak 
voorkomt, het laatste 
liturgieboekje wordt 
meegenomen. 
 
Uiteraard zijn er on-
der de kerkbezoe-
kers ook een groot 
aantal van de vroe-

gere parochies, die geen eigen kerk meer hebben. 
Geprobeerd wordt, om deze mensen een nieuw 
“thuisgevoel” te geven. 
 
Niet alleen op zondagmorgen is er een gastvrije 
uitstraling; op doordeweekse dagen staat de deur 
altijd, ook letterlijk open.  
Het gebeurt vaak dat er iemand binnen komt lopen 
om een praatje te maken met degene, die op het 
secretariaat zit. 
Ook de inloop maakt 2x per week gebruik van één 
van de ruimtes van de Verrijzeniskerk en is er elke 
woensdagmorgen een woord en communiedienst. 
Kortom, er is (bijna) altijd wel wat te doen in de 
Verrijzeniskerk. 
 
Dominica Sanders 
 
Mimi en Joop 
In mei heb ik de cursus Diaconale Journalistiek 
gevolgd en hiervoor enkele opdrachten uitgevoerd. 
Een van die opdrachten was een interview afne-
men; dat heb ik gedaan met Mimi en Joop.  

 
Ik maakte kennis met Mimi en Joop Groenen in 
2013 als medegelovigen van de Verrijzeniskerk.  
Wij troffen elkaar bij het koffiedrinken samen met 
de andere kerkgangers na de zondagsvieringen. 
De gezondheid van Joop ging na enige tijd achter-
uit, waardoor hij niet meer kon komen. Mimi kwam 
daardoor nog maar alleen; om mee te vieren en na 
te praten. 
Naast de noodzakelijke verzorging door de thuis-
zorg, zorgde Mimi zelf voor Joop. Toen hij niet 
meer alleen in huis kon blijven, bleef Mimi noodge-
dwongen bij haar man. Samen volgden ze de lan-
delijke rk-kerkdienst via de televisie.  
 
Graag ontvingen zij wel het sacrament! Ik zorgde 
een tijdje hiervoor. Elke zondag bracht ik Joop en 
Mimi de PIXUS (hostie-doosje) met de hosties en 
twee kerkboekjes.  
Vrijdags ging ik op bezoek, niet alleen om de 
PIXUS op te halen, maar ook om te praten. Tijdens 
die gesprekken hoorde ik veel over de activiteiten 
die Mimi en Joop in hun werkzame leven hebben 
uitgevoerd. 
Hun hoge leeftijd; 98 en 94, bood voer voor inte-
ressante verhalen. Ook over geloofszaken konden 
zij mij veel vertellen en legden zij mij de bijbel uit. 
Zij reikten mij vele wegen aan om mijn kennis uit te 
breiden. 

De verzorging van Joop, werd Mimi te veel! De 
oplossing was een verzorgingsplaats in ZUIDER-
HOUT, Teteringen. Daar krijgt Joop adequate zorg 
en Mimi haar rust.  
Zij bewonen nu een prettige woonkamer met aan-
grenzend de slaapkamer met badkamer. Mimi heeft 
haar draai gevonden. Joop daarentegen moet nog 
wennen.  
 

Bezoekjes geven hen een fijn saamhorigheidsge-
voel met de geloofsgemeenschap van de Verrijze-
niskerk, die zij, noodgedwongen, moesten achterla-
ten. 
  

Corrie van Ooi 
 

De Witte Tornado - zaterdag 27 oktober 
 

Reguliere schoonmaak. 
Wekelijks worden op maandag, zowel in de och-
tend als in de middag, schoonmaakwerkzaamhe-
den verricht door een groep vrijwilligers. Hoewel de 
Verrijzeniskerk geen hele grote kerk is lukt het met 
de huidige bezetting van onze ‘poetsploeg’ maar 
net om alles netjes bij te houden. 
Met het ouder worden van onze vrijwilligers is het 
geen luxe om een aantal extra enthousiaste vrijwil-
ligers toe te voegen aan de groep die met plezier 
en veel lol schoonmaken. Mocht je zin en tijd heb-
ben, geef het door aan het secretariaat of spreek 
een van de PKC-leden aan. 
 
Grote najaarsschoonmaak ofwel de Witte Tornado. 
In 2016 hebben we met circa 20 mensen de kerk 
een extra grote schoonmaakbeurt gegeven. Allerlei 
zaken waar de fanatieke schoonmakers op de 
maandagen niet aan toe komen zijn toen opgepakt: 
spinnenwebben boven in de kerk, alle ramen bin-
nen en buiten gezeemd, achter kasten en in alle 
hoeken is er schoongemaakt.  
Kortom: er was sprake van een witte tornado!! En 
we hadden niet alleen hulp van veel vrijwilligers 
maar ook van Harry Lommers die in die periode 
administrator van de Catharinaparochie was. 
 
 

   
De harde werkers tijdens de Witte Tornado 

in november 2016! 
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Dit najaar willen we weer een grote schoonmaak-
actie in de Verrijzeniskerk houden. 
Dat gebeurt op zaterdag 27 oktober vanaf 9.30 uur. 
We beginnen met koffie/thee met iets lekkers en 
we ronden om 15.00 uur af. Uiteraard zorgen we 
voor een goede lunch. 
 
We hebben al iemand die heeft aangeboden iets 
lekkers voor bij de koffie/thee te bakken. 
Kortom … meld je aan als je mee wilt doen. Je kunt 
je naam op de grote poster bij de ingang naar de 
kerkzaal schrijven, je mag ook een e-mailbericht 
naar Jos Bleijlevens sturen of hem bellen: 
jos.bleijlevens@gmail.com / 06-22418816. 
 
Jos Bleijlevens 

■ CORNELIUSKERN 

Corneliusviering 
Het feest van de H. Cornelius, patroon van Den 
Hout wordt komende zondag (16 september) ge-
vierd 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.  
Na afloop is er nog gelegenheid, net als voorgaan-
de jaren, om samen koffie met Corneliuskoek te 
nuttigen. 
 
Activiteiten 
In de Houtse Corneliuskerk worden geen kerkelijke 
vieringen meer gehouden. Totdat duidelijk wordt 
wat er met de kerk gaat gebeuren, wordt hij nog 
gebruikt voor enkele dorpsactiviteiten. Belangrijkste 
gebruiker is het Houts Twaalfuurtje. Deze groep 
Houtenaren organiseert culturele activiteiten 
(waaronder (koor)concerten) in het kerkgebouw. 
Hieronder de activiteiten van de maanden oktober 
en november. In de loop van december staan en-
kele kerstconcerten gepland.    
 
Is het Kunst of Niet….! 
Na het succes van 2015 zal het Houts Twaalfuurtje 
ook in 2018 een kunstweekend organiseren. 
Er zullen zo’n 12 kunstenaars hun kunst tentoon-
stellen! 
Zaterdag 6 en zondag 7 oktober is er in de kerk 
een expositie van Houtse kunstenaars te zien. De 
tentoonstelling wordt aangevuld met het werk van 
enkele regionale beeldende kunstenaars.  
Er zal een zeer uiteenlopende tentoonstelling te 
zien zijn o.a. beelden, schilderijen, tekeningen, 
foto’s, harnassen, smeedwerk, textiele werkvor-
men, draadkunst. 
Op zondag 7 oktober kan het publiek eigen kunst-
voorwerpen meenemen om te laten taxeren onder 
het motto van: ‘Is het kunst of niet…!? De taxateurs 
van dienst zijn Rene Wols en Ferdinand Bagnato. 
Zaterdag 6 oktober is de kerk geopend van 13.00 
tot 17.00 uur en zondag 7 oktober is de kerk geo-
pend vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur. 

Wie kunstvoorwerpen wil laten taxeren, wordt ge-
vraagd dit te melden via: houts12uurtje@gmail.com 
of telefonisch 06-23912153. 
De kosten bedragen voor taxatie van 2 voorwerpen 
€ 5,00. 
 
Het Rijke Roomse Leven 
Op zondag 25 november verzorgt René Bastiaan-
sen een lezing over het onderwerp ‘Het Rijke 
Roomse Leven in Brabant’. Bastiaansen zal ingaan 
op de periode van 1900 tot 1970. De lezing in de 
Corneliuskerk begint om 12.00 uur, de toegang 
bedraagt € 5,00 inclusief een kopje koffie/thee. 
 
Marja van Gils en Cees Joosen 
 

TRADITIES 

Op 1 en 2 november vieren rooms-katholieken Al-
lerheiligen en Allerzielen. Waar komen deze tradi-
ties eigenlijk vandaan? 
 
Allerheiligen 
Allerheiligen is een christelijk feest op 1 novem-
ber. In de Rooms-Katholieke Kerk is het een hoog-
feest. Ook de Oosters-Orthodoxe Kerk kent het, 
maar daar valt het op de eerste zondag na  
Pinksteren.  

 
Allerheiligen is een dag ter nagedachtenis aan alle 
heiligen en martelaren. 'Martelaar' was de bijzonde-
re eretitel voor iemand die tijdens de christenver-
volgingen in het Romeinse Rijk hun trouw aan het 
christelijke geloof met de dood moest bekopen. 
Gregorius III veranderde in 732 het martelarenfeest 
in Allerheiligen, zodat ook alle heiligen die geen 
eigen feestdag hebben worden herdacht.  
In de negende eeuw vermengde het Samhain, een 
traditie van de Kelten, zich met Allerheiligen.  
De oorspronkelijke datum veranderde van 13 mei 
in 1 november, de begindag van de winter volgens 
de Keltische kalender. De oogst was binnen, het 
vee stond in de stal en het was tijd voor feest. 
 
Allerzielen 
De dag erna (2 november) is het Allerzielen, een 
gedenkdag voor alle overledenen. Nabestaanden 
plaatsen bloemen op het graf en in veel parochies 
haalt de familie van een overledene van de kerk 
het kruisje op met zijn of haar naam. Allerzielen is 
een dag om speciaal te bidden voor alle zielen die 
nog niet in de hemel zijn.  

mailto:jos.bleijlevens@gmail.com
mailto:houts12uurtje@gmail.com
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Allerzielen stamt uit de benedictijner kloostertraditie 
van Cluny, waar Odilo van Cluny het in 998 voor 
het eerst liet vieren. In de 13e eeuw kreeg het de 
naam Allerzielen. 
 
Halloween 
De naam 'Halloween' is afgeleid van All Hallows 
Eve, de avond voor Allerheiligen. De Kel-
ten geloofden dat op de eerste dag van het nieuwe 
jaar (1 november) alle gestorvenen terugkwamen, 
op zoek naar een levend lichaam om bezit van te 
nemen. Op oudejaarsavond (31 oktober dus) wer-
den vreugdevuren aangestoken, feestmalen gege-
ven en grote offers gebracht, om de doden te eren 
en tegemoet te komen. Ook beschermden de Kel-
ten zich tegen slechte wezens zoals demonen door 
ze af te schrikken met maskers. 

 
Met Halloween verkleden kinderen zich en bellen 
ze in het donker aan bij huizen in de buurt. Ze roe-
pen dan “trick or treat” (vrij vertaald: een snoepje of 
ik schiet) en krijgen vaak snoep van de bewoners. 
Daarnaast worden er tijdens Halloween ook veel 
Halloweenfeesten georganiseerd. Halloween wordt 
uitgebreid gevierd in Ierland, het Verenigd Konink-
rijk, de Verenigde Staten en Canada.  
De laatste jaren wordt het ook in andere landen 
steeds populairder. 
 
Bron: www.isgeschiedenis.nl 
 
Ad van der Made 
 

UIT DE KLOOSTERS 

Sint Catharinadal 
De Kloosterdreef doet zijn naam eer aan. Het is de 
verbindende weg tussen de kloosters van de Heili-
ge Driehoek. Wanneer de benaming van de Heilige 
Driehoek het eerst voorkomt, is niet duidelijk, maar 
die kan pas na 1907 zijn ontstaan. Toen kwamen 
de Benedictijnen immers naar Oosterhout, op het 
punt waar de Kloosterdreef uitkomt op de Hoog-

straat. En daarmee was de Heilige Driehoek een 
feit. 
 
Het klooster St. Catharinadal aan de Kloosterdreef 
heeft echter een geschiedenis die vele eeuwen 
ouder is dan de Heilige Driehoek. De oorsprong 
van het klooster ligt ook niet in Oosterhout, maar in 
Vroenhout (vandaar de Vroenhoutstraat). Dat is 
een gehucht dat u moet zoeken tussen Roosen-
daal, Wouw en Kruisland in. Het gehucht ligt iets 
hoger dan de omringende akkers en velden. Op die 
hoogte werd in 1271 een eenvoudig klooster ge-
bouwd voor de zusters Norbertinessen.  
 

 
 
De mannelijke tak, de Norbertijnen, was actief in 
die streek: ze werkten in de zielzorg en exploiteer-
den de turfgronden. Omdat de landerijen van de 
zusters vanwege meerdere overstromingen on-
bruikbaar waren, verhuisden ze in 1295 naar Bre-
da. Daar vonden ze uiteindelijk, net buiten de 
stadsmuur, een onderkomen in een groot klooster-
complex dat nog steeds overeind staat. Het is de 
latere kloosterkazerne, momenteel in gebruik als 
casino. Kapel, kloostergangen en woongebouwen 
zijn nog goed herkenbaar. De geschiedenis van het 
klooster was op en neer gegaan. De tijd van bloei 
is te zien aan de omvang van het klooster in Breda, 
maar in 1623 was er nog maar één zuster in leven! 
 
In het midden van de 17e eeuw werden alle kloos-
ters in Breda opgeheven en de katholieke kerken 
kwamen in handen van de protestanten. Vanwege 
oude banden met de heren van Breda, de familie 
van Nassau, mocht Catharinadal blijven voortbe-
staan, maar het moest Breda verlaten. Zo kwamen 
de zusters in 1647 in het slotje de ‘Blauwe Kamer’ 
in Oosterhout. Daar konden ze een klooster bou-
wen dat op hun maat was.  
 
In dat complex wonen de zusters tot op de dag van 
vandaag. De gebouwen stralen stilte, eenvoud en 
schoonheid uit. Het gebed en het leven in gemeen-
schap zijn de twee dragende pijlers van het kloos-
ter. Dat is sinds 1271 niet veranderd. Viermaal per 
dag komen de zusters samen in de kapel voor de 
gebedsdiensten en de Eucharistie. De zusters 
hebben in die vele eeuwen zelf ook steeds gewerkt 
om in hun onderhoud te voorzien. Kalligrafie, res-

http://www.isgeschiedenis.nl/
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tauratie van oude boeken, veeteelt, land- en tuin-
bouw werden en worden er beoefend. De boerderij 
heeft zich de laatste jaren getransformeerd tot een 
wijngaard. Het resultaat, de eerste wijn, werd dit 
jaar op 16 juni gepresenteerd. 
 
De zusters zijn zich ervan bewust dat ze een cultu-
reel en geestelijk erfgoed beheren. Dat willen ze 
bewaren en doorgeven. Met hulp van veel vrijwil-
ligers is het klooster de laatste tijd ook voor bezoe-
kers van elders een plaats van bezinning en verpo-
zing geworden. Er is logeermogelijkheid gecreëerd, 
er worden vergaderingen en bezinningsdagen ge-
houden, de wijngaard wordt zorgvuldig onderhou-
den, in het wijnhuis kan men genieten van spijs en 
drank, in de kloosterwinkel is de handarbeid van de 
zusters en producten uit andere klooster te koop. 
Kortom: allerlei activiteiten, maar dan in het klimaat 
van stilte en aandacht dat al meer dan zeven eeu-
wen het leven van St. Catharinadal bepaalt. 
 
Wilt u meer weten over St. Catharinadal en wat 
daar gebeurt? Kijk op www.sintcatharinadal.nl  
 
Han Akkermans 
 

CARITAS 

Voor het laatste kwartaal van 2018 staan er nog 
drie collectes op het programma. 
 
Oktober – Mensen in Nood 
Mensen in Nood helpt in landen van onze wereld 
die als gevolg van een ramp dringend hulp nodig 
hebben om te overleven en/of hun leven weer op te 
pakken. 
 
November – Artsen zonder Grenzen 
Artsen zonder Grenzen geeft hulp daar waar hulp 
het hardst nodig is; in oorlogsgebieden en conflict-
situatie, op die plekken waar mensenlevens wor-
den bedreigd. 
 
December – Leprastichting 
De Leprastichting wil dat lepra niet langer levens 
verwoest. Zij zorgen voor vroege opsporing om 
handicaps te voorkomen. 
 
De voornoemde collectes vinden in principe plaats 
in het eerste volle weekend van de maand. 
Uit bovenstaande blijkt dat alle collectes in het 
vierde kwartaal ten goede komen aan internationa-
le activiteiten. 
 
Caritas is voor het komende jaar dan ook op zoek 
naar projecten; lokaal, regionaal, provinciaal en/of 
landelijk, waarbij uiteraard de internationale hulp-
behoevende organisaties niet worden vergeten. 
 
Wie een passend project weet te vinden en dit met 
een gedegen onderbouwing kenbaar maakt, wordt 

uitgenodigd dit digitaal bij het secretariaat aan te 
geven: info@ajespers.eu 
 
Ad Jespers 
Secretaris Caritas Catharinaparochie  

 

DIACONIE 

■ ZIEKENVIERING 

Ook dit jaar is de ziekenviering weer in de prachti-
ge kerk van Oosteind gehouden op zaterdag 21 
juli. Inclusief het samengesteld koor van de  
Catharinaparochie waren er ongeveer 100 bezoe-
kers voor deze jaarlijks terugkerende viering. 
 

 
 
Namens de diaconale werkgroep ziekenviering 
verwelkomde Kees de Kok iedereen en hij gaf aan, 
dat de benaming ziekenviering in principe de lading 
niet meer dekt. Het gaat veel meer over mensen, 
die, op wat voor manier dan ook, te maken hebben 
met ziekte en zorg voor de medemens. 
Steeds meer merken we, dat de ziekenviering be-
zocht wordt door parochianen uit heel Oosterhout 
en niet maar alleen door parochianen van een of 
twee parochiekernen en dat het aantal bezoekers 
eerder meer wordt, dan minder. Beslist een reden 
voor ons om door te gaan met de jaarlijkse zieken-
viering. 
 
Op het einde van de viering dankte de voorzitter 
van de Zonnebloem alle aanwezigen en hij gaf, aan 
de hand van een vergelijking met de avondvier-
daagse, aan hoe de Zonnebloem mensen, die dat 
nodig hebben, aan de hand meegenomen worden.  
 
Na de viering hebben we van een goed verzorgde 
broodmaaltijd in de tuin van de Pastorie genoten. 
In een gezellige sfeer kon er nog nagepraat worden 
over de viering en werden de laatste nieuwtjes 
weer eens uitgewisseld. 

http://www.sintcatharinadal.nl/
mailto:info@ajespers.eu
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Al met al kan er teruggekeken worden op een ge-
slaagde ziekenviering waarbij wij, de werkgroep 
ziekenviering, ons afvragen, of niet een andere 
benaming voor de ziekenviering moeten nemen. 
Welke? Wij staan open voor ideeën.  
 
De werkgroep ziekenviering Catharinaparochie 
 

■ VANUIT DE VINDER … 

In de afgelopen jaren is er vanuit de Antoniuskern 
een groep mensen zeer actief geweest om het be-
leven van het geloof voor de mensen in de Antoni-
uskern zo mooi en intens mogelijk te maken.  
Dit begon al bij het sluiten van onze geliefde  
Antoniuskerk: mensen hebben er hun schouders 
onder gezet om wat goed en waardevol was vanuit 
de kerk mee te nemen naar de Vinder. Iedere za-
terdag om 17.00 uur was er een viering voor de 
parochianen. Dat was een belangrijk moment in het 
leven van parochiekern: om te vieren en te ontmoe-
ten. 
Het Pastoresteam en het Parochiebestuur hebben 
besloten deze viering te verplaatsen naar de 
woensdagmorgen om 9.00 uur.  
De ParochieKernCommissieleden van de  
Antoniuskern en de leden van de Antoniusraad  
hebben hierbij aangegeven dat zij vanuit hun ach-
terban dit besluit niet konden aanvaarden en heb-
ben hun verantwoordelijkheden teruggegeven aan 
het Parochiebestuur. 
 
Voor een aantal parochianen blijkt het tijdstip van 
de woensdagmorgen 9.00 uur moeilijk te liggen. De 
inhoud is mooi en het beleven van het geloof is 
intens, maar helaas niet haalbaar voor velen. 
Daarbij is het moment van vieren niet alleen een 
moment van het beleven van het geloof, maar ook 
een moment van ontmoeting en diaconie. 
Antonius is en staat voor diaconie. Er is al veel 
over gezegd en geschreven. Parochianen van de 
Antoniuskern hebben een grote saamhorigheid, 
zorgen voor elkaar, hebben oog voor elkaar en 
gaan op bezoek als ze gemist worden. Geloof in 
het hart, liefde voor de ander door concrete nabij-
heid, zo stroomt geloof en leven door het lichaam, 
zo bloeit een gemeenschap als een levend orgaan.  
Het zou jammer zijn om dat verloren te laten gaan. 
Daarom maak ik me sterk voor de groep parochia-
nen die de belangrijke momenten van ontmoeting 
en diaconie missen of die niet kunnen aansluiten bij 
de woensdagviering in De Vinder. Daarvoor is 
menskracht nodig.  
 
Ik besef dat we met een klein groepje kunnen be-
ginnen met de hoop en de verwachting dat zich 
daarbij mensen zullen aansluiten. Heel graag zelfs!  
Mensen die het belangrijk vinden om voor een an-
der klaar te staan en de mensen die nu zoekende 
zijn weer een plek te geven. Ik hoop intens dat we, 
in overleg met het Pastoresteam en het Parochie-
bestuur daaraan in de Vinder invulling kunnen blij-

ven geven. Dat we op een geschikt tijdstip een 
mooi moment van ontmoeting mogen hebben en 
op deze manier gemeenschapsgevoel laten stro-
men door de hele Catharinaparochie. 
 
Natascha Bakx 
 

BISDOMBEDEVAART NAAR ITALIË 

Nieuws van het bisdom 
Volgend jaar organiseert het Bisdom Breda een 
bedevaart naar Italië. De bedevaart vindt plaats in 
de herfstvakantie (12-19 oktober 2019) en staat in 
het teken van de heilige Benedictus en de benedic-
tijnse spiritualiteit. Inschrijven voor de bedevaart is 
vanaf nu mogelijk. 
Vicaris Paul Verbeek is lid van het bedevaartteam: 
“De heilige Benedictus, die we als patroon van Eu-
ropa mogen vereren, is de grondlegger van het 
kloosterleven in de kerk. De eenvoudige regel ‘ora 
et labora’, bid en werk, is niet alleen voor klooster-
lingen in de benedictijnse traditie een belangrijke 
richtlijn, maar ook een waardevol houvast voor alle 
gelovigen. Gezond en heilzaam leven heeft te ma-
ken met de goede balans tussen bidden en wer-
ken.” 
“Bekende abdijen zijn rustplaatsen tijdens de reis,” 
vertelt Paul Verbeek. De bedevaart zal onder meer 
Subiaco aan doen, waar Benedictus zijn roeping 
ontving, en Monte Cassino, de abdij waar hij tot zijn 
overlijden in 550 abt was. “Een bedevaart is een 
bijzondere reis. Natuurlijk is het al fijn om met el-
kaar onderweg te zijn, mooie ervaringen op te doen 
en het leven met elkaar te delen. Het wordt echt 
een bedevaart doordat we als gelovigen met elkaar 
rond de bisschop op weg gaan en ons geloof voe-
den en beleven. Zo groeit ook de verbondenheid 
die we met elkaar hebben als gelovigen in het bis-
dom.” 
 

 
Abdij van Monte Cassino 
 

Vicaris Paul Verbeek maakte met het bedevaart-
team een voorbereidingsreis in april. Daarna zijn de 
puntjes op de i gezet in het programma en is een 
vernieuwde bedevaartfolder gemaakt. Deze wordt 
samen met een poster verstuurd aan parochies. 
Vanaf het najaar worden regionale informatiebij-
eenkomsten gehouden voor parochies. Het Sint 
Franciscuscentrum biedt daarnaast een inhoudelijk 
programma aan ter voorbereiding.  

https://www.bisdomvanbreda.nl/wp-content/uploads/2018/07/2019_Inschrijfformulier_Bisdom_Breda_Bedevaart.pdf
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Dit is ook interessant voor mensen die niet mee 
zullen gaan op de bedevaart. 
 

Op woensdag 6 februari wordt om 19.30 uur een 
informatieavond gehouden in Rijen, Hoofdstraat 58 
voor mensen uit de H. Catharinaparochie Ooster-
hout, samen met parochies uit Rijen, Raamsdonks-
veer, Dongen Vaart, Alphen/Gilze en Made. 
 

Reissom: vanaf € 795,00 per persoon. 
 

Informatie en opgave: www.bisdombreda.nl  
 

Voorprogramma 
De bisdombedevaart met als thema ‘In het spoor 
van Benedictus’ wordt vanaf september 2018 voor-
bereid.  
De regel van Benedictus en de Benedictijnse ge-
schiedenis hebben de geschiedenis en de cultuur 
van Europa diepgaand beïnvloed. Denkt u maar 
aan de Gregoriaanse zang, aan de scholen en bi-
bliotheken die aan de kloosters verbonden zijn, de 
scriptoria waar de antieke cultuur werd bewaard en 
doorgegeven. Bovendien wordt de Regel van Be-
nedictus de laatste jaren ook ontdekt als een gees-
telijke gids voor onze tijd. Aan de hand van de Re-
gel worden boeken geschreven en conferenties 
gehouden voor mensen die in het bedrijfsleven en 
het onderwijs werkzaam zijn.  
 
Het Sint Franciscuscentrum, dat is het vormings-
centrum van het bisdom Breda, organiseert vanaf 
september een voorprogramma waarin de Benedic-
tijnse spiritualiteit en cultuur centraal staan. 
 
Filmavonden, workshops Gregoriaans, lezingen 
over Benedictijns leiderschap en over de Benedic-
tijnse ‘way of life’, bezinningsdagen, kloosterdagen, 
etc. zullen op verschillende plaatsen van het bis-
dom worden gehouden. 
 
Informatie hierover vindt u op de website: 
www.sintfranciscuscentrum.nl   
 
Via de media van de Catharinaparochie zullen wij u 
hiervan ook op de hoogte houden. 
 
Han Akkermans    
 

SINT FRANCISCUSCENTRUM 

Op zaterdag 22 september houdt emeritus hoogle-
raar prof dr. Manu Keirse een lezing over het on-
derwerp “Hoe kunnen we elkaar helpen bij verdriet 
en verlies”. Deze lezing is bedoeld voor iedere ge-
interesseerde en mensen die in hun persoonlijke of 
professionele leven geconfronteerd worden met 
verlies of mensen die iemand in hun omgeving wil-
len bijstaan in het verdriet. 
De bijeenkomst wordt gehouden in Sint Antonius-
kathedraal, Sint Janstraat 8 te Breda. 

Als u zich inschrijft via de website van het Sint 
Franciscuscentrum dan wordt een plaats gereser-
veerd. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, 
een vrijwillige bijdrage is welkom. 
 
Programma: 
09.45 uur Ontvangst 
10.00 uur Lezing ‘Hoe kunnen wij elkaar helpen bij 
verlies en verdriet’ door Manu Keirse 
11.30 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen 
11.45 uur Gelegenheid tot het inzien en aanschaf-
fen van zijn boeken 
 

Informatie en aanmelden:  
www.sintfranciscuscentrum.nl 
 
Ad van der Made 
 

VAN DE KAPELANIE TE CHAAM 

Onbekend maakt onbemind 
Zoals u misschien al gehoord heeft, heb ik inge-
stemd met het verzoek van de bisschop om te 
gaan werken in de Wijngaard van de Heer in 
Zeeuws-Vlaanderen en te wonen in Terneuzen. 
Vele felicitaties heb ik al mogen ontvangen en ook 
blijken van medeleven.  
 
Het onbekende van Zeeuws-Vlaanderen doet mij 
vermoeden dat het bij een aantal mensen ook on-
bemind is. Maar niets is minder waar, op verken-
ningstocht met mijn ouders kan ik u mededelen dat 
ook daar goede mensen wonen. Vele mensen van 
goede wil die samen de katholieke kerk van 
Zeeuws-Vlaanderen vormen. Wist u dat hier 10% 
van alle katholieken wonen van ons bisdom?  
 
Samen met pastoor Wiel Wiertz mag ik hier het 
priesterlijk dienstwerk verrichten. Ik ben de bis-
schop dankbaar dat hij mij heeft gevraagd om als 
kapelaan hier naartoe te gaan. Om dicht bij de 
mensen te zijn en samen met hen de geloofsge-
meenschappen van de drie parochies te versterken 
en nieuwe initiatieven te ontwikkelen. 
Ik hoor mensen spreken over een promotie, maar 
daar spreek ik zelf liever niet over. Promotie heb ik 
al genoeg gemaakt in de accountancywereld. Het 
aanvaarden van deze nieuwe benoeming ligt voor 
mij in het verlengde van mijn Ja-woord op Gods 
roepstem. Afgelopen jaar heb ik mij horen preken 
over het Onze Vader en in het bijzonder over de 
bede ‘Uw wil geschiede’ en in de Mariamaanden 
over het gelovige vertrouwen van Maria, toen zij 
sprak: ‘Mij geschiede naar Uw woord’.  
 
Als ik niet doe wat ik zelf preek, ben ik ongeloof-
waardig. Van harte heb ik positief geantwoord op 
de vraag van de bisschop. Natuurlijk ook met pijn in 
het hart, omdat ik afscheid ga nemen van de door 
mij geliefde parochianen in de regio Alphen-Gilze.  

http://www.bisdombreda.nl/
http://www.sintfranciscuscentrum.nl/
http://www.sintfranciscuscentrum.nl/
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Maar priester zijn, is ook altijd-iemand-anders-
tochtgenoot zijn. Vanaf 15 oktober mag ik tochtge-
noot zijn in Zeeuws-Vlaanderen. 

  
Ik blijf mij verbonden weten met u, de mensen uit 
mijn geboortedorp Dorst, mijn stage-parochie te 
Roosendaal en de parochianen uit Alphen, Chaam, 
Ulicoten, Baarle-Nassau, Riel en Gilze. Ik vraag u 
voor mij te blijven bidden en zeg u mijn gebed van 
harte toe.  
 
Weet u welkom in Zeeuws-Vlaanderen, zodat on-
bekend, bekend mag worden en onbemind, be-
mind.  
 
Nog altijd ‘In de naam van Heer gelukkig’! 
 
Kapelaan Jochem van Velthoven 
 

RAAD VAN KERKEN 

■ THEMA-AVONDEN 

Het komende seizoen worden weer een aantal 
ontmoetingen georganiseerd. 
 
17 september - Bram Grandia 
Vrede in Israël-Palestina 
Een avond in het teken van de Vredesweek. 
 
29 oktober - Hugo Roos 
Luther-Melanchton  
Toegespitst op de betekenis van het onderwijs. 
 
De avonden worden gehouden in De Beuk, naast 
de Vredeskerk in de Rulstraat. 
Aanvang 20.00 uur en de bijdrage is € 5,00 per 
persoon. 
 
Werkgroep Thema-avonden 
Siets Nieuwenhuizen 
Helma Poulussen 
 

■ “VOOR HET LEVEN” 

De spiritualiteit van Dietrich Bonhoeffer 
Nog niet zo lang geleden hield emeritus-predikant 
Kick Bras voor de Raad van Kerken een boeiende 
thema-avond over mystiek. Belangrijke geloofsvra-
gen kwamen aan de orde. Recent schreef deze 
predikant een prachtig boek over de geloofsweg 
van Dietrich Bonhoeffer. Op die eerdergenoemde 
avond kwam de gedachte op, om rond dit boek een 
oecumenische lees-gespreksgroep te vormen in 
het nieuwe winterseizoen.  
 
Samen met collega ds. A. Vlieger denken we aan 5 
of 6 (maandelijkse) ontmoetingen op de donderdag 
met ingang van oktober. Met de deelnemers zoe-
ken we naar een passend tijdstip (ochtend, middag 
of avond) en data. We komen samen in de Beuk. 

Wilt u mee gaan doen of wilt u reageren op deze 
aankondiging: 
ds. André Vlieger, tel. 0162-424974 
e-mail: apvlieger@gmail.com 
ds. Siets Nieuwenhuizen, tel. 0162-454173 
e-mail: si.nieuwenhuizen@planet.nl 

 

WOORD ONDERWEG 

Ontmoetingen vanuit de oecumene op elke laatste 
dinsdag van de maand, tenzij anders aangegeven. 
We komen bij elkaar in Stiltecentrum In de oude 
toren, Arendstraat 35 van 15.00 tot 16.30 uur.  
Na het lezen van een korte toegankelijke tekst is er 
ruimte voor een open gesprek. Voor koffie en thee 
wordt gezorgd. Ontmoeting en gesprek staan voor-
op. Iedereen is van harte welkom! Maak ook ande-
ren attent op deze bijeenkomsten.  
 
De komende ontmoetingen zijn op 25 september, 
30 oktober, 27 november en 18 december (de 
week voor Kerstmis).  
 
Nellie van der Made-Kortsmit  
Siets Nieuwenhuizen   
Informatie: tel. 0162-454173  
 

IN TAAL EN TEKEN 

Cursus 
“De liturgie van de katholieke kerk ontvouwt zich in 
woorden en muziek, in tekens en gebaren, in kle-
ding en kleur, in beeldende kunst en architectuur.”  

Dat is de eerste zin van het boekje ‘In Taal & Te-
ken, liturgie in de katholieke kerk’, dat ik als pastoor 
enige jaren geleden geschreven heb.  

Aan de hand van dit 
boekje zal ik komend 
werkjaar hierover een 
cursus houden. Per 
bijeenkomst zal een 
gedeelte van het 
boekje behandeld 
worden.  

De bijeenkomsten 
staan gepland op 
woensdagavonden: 
26 september, 24 
oktober, 21 november 
en 19 december tel-
kens van 19.30 tot 
21.00 uur, in de  

Verrijzeniskerk, Vondellaan 43.  
 
Om de cursus te kunnen volgen, is het van belang 
het boekje aan te schaffen. Dat is voor € 7,50 ver-
krijgbaar op het Parochiesecretariaat, Markt 17, 
Oosterhout. 
 

mailto:apvlieger@gmail.com
mailto:si.nieuwenhuizen@planet.nl
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Als u aan de cursus wilt deelnemen, meldt u dan 
aan bij het parochiesecretariaat: 0162-432.339 of 
per e-mail: info@catharina-parochie.nl 

  
Pastoor Han Akkermans 
 

JONG ZIJN EN GELOVEN 

Hoop 
Ik hoor het vaak en wellicht herken je jezelf hierin. 
‘Vroeger moesten we altijd naar de kerk. Op een 
gegeven moment hoefden we niet meer elke week, 
maar wel met de feestdagen. Ik heb nog wel mijn 
communie gedaan, maar het vormsel niet meer. 
Mijn eigen kinderen laat ik zelf de keuze en ik heb 
niets opgedrongen. Voor mijn ouders ga ik nog wel 
met de feestdagen naar de kerk.’ 
 
Nu ik zelf met jonge kinderen zit, waarbij wij als 
ouders voor de keuze staan wat je ze wil meege-
ven voor hun toekomst, word ik verrast aangeke-
ken op onze school en in onze vriendengroep. 
‘Laat jij jouw kinderen nog ter communie gaan? En 
die ook nog het vormsel doen? Dat zullen er dan 
niet veel zijn.’ 
Nou, inderdaad, dat zijn er niet veel meer. Ook wij 
vinden het belangrijk om onze kinderen hun eigen 
keuzes te laten maken, maar dan moet er wel wat 
te kiezen zijn.  
 
Als je je communie doet, begint het pad in de Ka-
tholieke Kerk pas, maar voor veel kinderen eindigt 
het eigenlijk daar al. De keuze stopt dan ook, want 
je hebt vòòr je 8ste jaar echt geen idee wat het be-
tekent om te geloven in de hoop. De hoop die jou in 
het leven kan steunen … die kennen veel kinderen 
niet. 
 
Waar je zelf als ouder nog een kaarsje laat bran-
den als iemand ziek is of overleden, wanneer jijzelf 
je ogen ten hemel slaat op het moment dat je op 
het nippertje een ongeluk kon voorkomen, wanneer 
je het moeilijk hebt en nog steun vraagt … dàt zul-
len veel kinderen niet meekrijgen. De uitdrukking is 
‘in tijden van nood, leert men bidden.’ Ze zullen 
geen idee hebben wat daarmee bedoeld wordt of 
hoe dat voelt. Op het moment dat alle hoop verlo-
ren is, zullen ze geen lichtje kunnen zien. 
 
Wij hopen van harte dat wij de Katholieke opvoe-
ding aan onze kinderen op een goede manier kun-
nen meegeven, zodat ze later iets te kiezen heb-
ben. En als ze anders kiezen, dat ze altijd weten 
dat er ergens nog een lichtje brandt. Het lichtje van 
hoop. 
 
Natascha Bakx 
 
 
 
 

GERARDUSKALENDER  

De overbekende Gerarduskalender is weer ver-
krijgbaar in Antoniushuis “De Vinder” aan de  
Sint-Vincentiusstraat 113a te Oosterhout. 
De openingstijden staan bij Algemene Informatie 
op de kaft vermeld.  
Gerarduskalenders zijn niet in de winkel te koop.  
Voor de prijs hoeft u het niet te laten. De kalender 
met gratis schild kost maar € 7,25. Dit jaar is het 
schild ook weer aan beide kanten bedrukt.  
Graag zo veel mogelijk gepast betalen. 
 
De Gerarduskalender is uniek in zijn soort met elke 
dag een mooie spreuk om de dag te beginnen. Op 
de achterkant staan afwisselend moppen, gedich-
ten, recepten, puzzeltjes, informatie over verschil-
lende onderwerpen.  
Op de voorkant staan ook alle verjaardagen van 
het Koninklijk Huis en de zonsopgang en 
-ondergang. 

De Gerarduskalender 
wordt elk jaar met zorg 
en plezier samengesteld 
door een uitgebreide 
redactie van personeel 
en vrijwilligers rondom 
Klooster Wittem (Lim-
burg).  
Bent u moeilijk ter been, 
neem dan telefonisch 
contact op met Thea van 
der Zanden 0162 – 459 
167. De kalender wordt 
dan in Oosterhout-stad 
bij u thuisbezorgd.  

 

Met de koop van de Gerarduskalender steunt u alle 
activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden ge-
organiseerd.  
 

Zie www.gerarduskalender.nl 
 

Thea van der Zanden 
 

 
 
Het weggewaaide blad is ’t einde van ’n droom; 
de nerven stilaan sterven uit heimwee naar de 
boom. 
     Toon Hermans 

mailto:info@catharina-parochie.nl
http://www.gerarduskalender.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, penningmeester  
José van den Bogaart, bestuurslid 
Louis Donkers, bestuurslid 
 
Pastoraal Team   
Han Akkermans, pastoor 
Titus Frankemölle, diaken 
Stefan Lange, diaken  
Annemiek Buijs-Tuytelaars, pastoraal werkster  
 
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 – 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:  Ad van der Made   
Druk:  Total Print  
Oplage: 1.770 en 110 digitaal 
 
Volgende uitgave parochieblad 2018 
Editie: Kopij inleveren: Verschijnt: : 
 

Winter       11 november 6 december 
 

Voorlopige planning 2019 
Voorjaar     17 februari        14 maart  
Zomer        19 mei              13 juni    
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