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                                                             Jaargang 5 – Wintereditie –  

 

 
Parochieblad van de Catharinaparochie in: 
 

Oosterhout 

Den Hout 

Dorst 

Oosteind 

 

 

 

VOORWOORD 

Het is weer zo ver, het is weer Advent 
Kijk hoe het eerste kaarsje brandt 

Een vuurtje van hoop dat raakt ons bekend 

Licht zal er komen, licht in het land 

Wat een geluk en zing het maar luid 

Lichtje ga nimmer ga nimmer meer uit 

 
Tijdens de Advent klinkt dit lied in mijn gezin. 
Het is donker in de huiskamer. De tafel is zorgvul-
dig gedekt voor het ontbijt. De Adventskrans pronkt 
in het midden. We beginnen het ontbijt met het 
zingen van het lied. Een van de kinderen steekt de 
kaars(en) aan en mag het stukje chocolade van de 
kalender opeten. We ontbijten bij kaarslicht. 
  
Ik verheug me elk jaar op dit moment. Het heeft 
iets magisch om zo samen met de kinderen de dag 
te beginnen. We kijken uit naar het feest van 
Kerstmis. We groeien toe naar het licht. 
We halen herinneringen op over hoe Kerst was en 
praten samen over wat we dit jaar gaan doen tij-
dens de kerstdagen. Kerstmis is in ons gezin een 
periode van hoop. We kijken vol verlangen naar 
wat komt.  We herinneren dankbaar wat is ge-
weest. We zijn ons bewust over wat we samen 
hebben als gezin en familie.   
 

Het is weer zo ver, het is weer Advent 
Kijk hoe het eerste kaarsje brandt 

Een vuurtje van hoop dat raakt ons bekend 

Licht zal er komen, licht in het land 

Wat een geluk en zing het maar luid 

Lichtje ga nimmer ga nimmer meer uit 
 
Dit jaar is het Kerstfeest ook anders dan we ge-
wend zijn. Mama heeft een nieuwe baan. We zijn 
op zoek naar een nieuwe kerkplek.  De kinderen 
brengen het regelmatig ter sprake. Vooral Bram  - 
de middelste van de drie – is erg gevoelig voor het 
doorbreken van gewoontes en tradities. Zolang als 
de kinderen zich herinneren vieren we Advent en 
Kerstmis in de Basiliek van Oudenbosch. In onze 
zoektocht zijn er twee belangrijke criteria: tijdstip en 
aanbod voor de kinderen. Zou het ons lukken om 
een nieuwe plek te vinden, waar we ons als gezin 

welkom voelen en kunnen toeleven naar het Kerst-
feest? We hebben er alle vertrouwen in!  
 

Het is weer zo ver, het is weer Advent 
Kijk hoe het eerste kaarsje brandt 

Een vuurtje van hoop dat raakt ons bekend 

Licht zal er komen, licht in het land 

Wat een geluk en zing het maar luid 

Lichtje ga nimmer ga nimmer meer uit 

 
Wat in ons gezin speelt, speelt voor vele mensen. 
De oudere generatie herinnert zich de glorietijden 
van vroeger en voelt misschien de pijn om wat er 
niet meer is. Jonge gezinnen zoeken met kerst 
naar het vertrouwde gevoel wat rond het woord 
kerst hangt. Ze zoeken naar een passend aanbod. 
Een plek waar ze voelen dat ze welkom zijn.  Aan 
het woord Kerstmis hangt voor vele gelovigen het 
woord verlangen. Verlangen is een vorm van wach-
ten vervuld met hoop. Hoop op een licht dat nim-
mer meer uit gaat. Een licht dat in je geboren wordt 
en je wilt blijven verwarmen in voor- en tegen-
spoed. Ik geloof als je vol verlangen uitkijkt naar 
het feest van Kerstmis, je Kerstmis ervaart als een 
nieuw begin waar je meer van wilt proeven. Ik hoop 
dat dit voor ons gezin geldt, maar vooral hoop ik 
dat dit voor u – parochianen van de Catharinaparo-
chie geldt. 
 
Mede namens mijn collega’s wens ik u een goede 
voorbereidingstijd toe en een Kerstfeest vervuld 
met verlangen. 
 
Annemiek Buijs – Tuytelaars 
Pastoraal werker 
 

VAN DE REDACTIE 

Met dit blad maken we de 5e jaargang van ons pa-
rochieblad vol. Verhalen geschreven door en voor 
onze Catharinaparochiegemeenschap.  

Het wel en wee van onder andere het bestuur, het 
pastorale team, de kernen en andere schrijvers die 
mooie bijdragen leveren. De moeite waard om te 
lezen, ook deze keer weer! 
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We wensen u Zalig Kerstmis en een gezond en 
gelukkig 2019! 

 
Namens de redactie, 
Ad van der Made 
 

VAN HET BESTUUR 

Wij overleggen eenmaal per vier weken. Dan spre-
ken we over een groot aantal onderwerpen, zoals 
onze gebouwen, financiële aspecten, maar ook 
over pastorale en diaconale zaken.  
Afgelopen vergadering stond een kennismaking 
met de parochiële Caritas op de agenda. We zoe-
ken elkaar op omdat we samen staan voor de dia-
conie in de Catharinaparochie. Het was goed om 
elkaar beter te leren kennen. We spraken af elkaar 
vaker te ontmoeten.  
 
Het onderwerp communicatie staat de komende tijd 
weer prominent in de aandacht. We hebben een 
aantal actieve vrijwilligers die vorig jaar gestart zijn 
met de vernieuwing van onze website. De volgende 
stap wordt het verbeteren van de uitstraling en de 
herkenbaarheid van alle uitingen van onze paro-
chie.  
 
Kerstmis staat weer voor de deur en dat is een 
periode van hoop en nieuw leven. Maar ook van 
gezelligheid en samenzijn. Ieder jaar staan we 
weer stil bij de geboorte van Jezus en de hoop die 
Hij ons geeft. Laten we dat ook dit jaar doen en 
proberen samen te bouwen aan onze geloofsge-
meenschap. 
 
Namens het bestuur,  
Jos Trommelen 

 

VAN PASTORAAL TEAM 

■ SEKSUEEL MISBRUIK  

Onderstaande tekst sprak pastoor Han Akkermans 
uit aan het einde van de viering op startzondag 23 
september 2018 in de Basiliek St. Jan: 
“Berichten over seksueel misbruik door priesters en 
andere medewerkers van de kerk komen de laatste 
tijd zeer frequent in de openbaarheid, ook de afge-
lopen weken weer. Dit bepaalt momenteel voor een 
belangrijk deel het beeld dat wij en anderen van de 
kerk hebben en dat beeld ziet er niet mooi uit. U en 
ik, we zijn erdoor aangedaan en uit ons evenwicht 
geraakt. We voelen pijn, verdriet en schaamte. We 
worden aangesproken op ons katholiek-zijn. De 
kerk, die ons dierbaar is, is erdoor beschadigd. De 
Nederlandse kerkprovincie heeft in de afgelopen 
jaren weliswaar een aantal stappen gezet om mis-
bruik te erkennen en te voorkomen: o.a. door het 
werk van de commissie Deetman, door betere 
screening van werkers in de kerk, door Verklarin-
gen Omtrent Gedrag te eisen.  

Maar dat werk is nooit af: het aangedane leed 
wordt daarmee niet weggepoetst en het vertrouwen 
is daarmee niet herwonnen. Wat staat ons katho-
lieken, u en mij, nu als kerkgemeenschap te doen? 
Er zijn immers belangrijke vragen die van buiten op 
ons afkomen en ons moeten bezighouden: 
Is dit de kerk waartoe we behoren? 
Is dit het verhaal waar we voor staan: dat van een 
kerk die aangetast is? 
Is dit het beeld van onze gemeenschap: misbruik, 
crisis, doofpotcultuur? 
Het gevaar de moed te verliezen is reëel …of niet? 
 
Ik noem enkele punten om over te praten en aan te 
werken: 
erkennen van wat er verkeerd is gegaan en ver-
keerd is gedaan;  
erkennen dat de feiten lange tijd verdoezeld zijn; 
en dat reacties nog steeds halfslachtig overkomen;  
erkennen van de pijn en de wonden; 
waarmee slachtoffers tot nu toe te maken hebben; 
zoeken naar de oorzaken van dit misbruik en ma-
nieren om het voorkomen.  
 
Maar daarnaast ook: 
blijven getuigen dat ons gelovig zijn in de katholie-
ke kerk de moeite waard is; 
blijven getuigen dat de kerk gedreven wordt door 
een sterk verhaal, een blijde boodschap, waarvoor 
we ons niet hoeven schamen;  
erkennen dat de kerk veel goeds heeft gedaan en 
nog steeds doet in zorg, onderwijs, opbouw van 
onze samenleving;  
erkennen dat onze kerk ons dierbaar is en blijft, dat 
we haar nodig hebben. 
 
In de komende maanden willen we daarover een 
parochieavond houden om deze onderwerpen te 
bespreken. Het raakt ons te behoren tot een kerk 
die zoveel heeft uit te leggen. Het is delicaat om dit 
goed te bespreken, dat vraagt zorgvuldige aanpak.” 
 
20 november vond deze parochieavond plaats in 
de Verrijzeniskerk. Pastoor Akkermans, een aantal 
parochianen, enkele emeriti-pastores en een lid 
van het Parochiebestuur waren aanwezig.  
Na een inleidend woord van de pastoor gingen we 
in groepjes uiteen om met elkaar vertrouwelijk te 
spreken. Het was niet de bedoeling om definitieve 
oplossingen te bedenken of om schuldigen aan te 
wijzen, maar wel om met elkaar respectvol in ge-
sprek te gaan over wat er gebeurd is en hoe dat 
ons raakt. Dat is ons die avond gelukt.  
 

■ IN TAAL EN TEKEN 

In het najaar van 2018 heeft pastoor Han Akker-
mans, aan de hand van zijn boekje ‘In Taal & Te-
ken, liturgie in de katholieke kerk’, een cursus ge-
geven. Per bijeenkomst werd een gedeelte van het 
boekje behandeld.  
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Wegens getoonde belangstelling wordt de cursus 
in de eerste maanden van 2019 voortgezet.  
 
De bijeenkomsten staan wederom gepland op 
woensdagavonden: 
23 januari  pagina’s 38 tot en met 44  
20 februari  pagina’s 45 tot en met 52  
20 maart  pagina’s 53 tot en met 61  
24 april  pagina’s 62 tot en met 71  
in de Verrijzeniskerk, Vondellaan 43, Oosterhout.  

 
Om de cursus te 
kunnen volgen, is het 
van belang het boek-
je aan te schaffen. 
Dat is voor € 7,50 
verkrijgbaar op het 
Parochiesecretariaat, 
Markt 17, Oosterhout 
of op de avonden zelf 
in de Verrijzeniskerk. 
 
Als u aan de cursus 
wilt deelnemen, meld 
u dan aan bij het pa-
rochiesecretariaat: 
Tel.: 0162-432339 of 

e-mail: info@catharina-parochie.nl   
 
Uit ‘In Taal & Teken’ - ADVENT  
De Advent, de tijd voor Kerstmis, is een periode 
van verwachting. Het is een tijd van voorbereiding 
en vreugdevol uitzien. Jammer genoeg wordt de 
eigen kleur van de Advent vaak overstemd door de 
commerciële aandacht voor Sinterklaas en Kerst-
mis in diezelfde tijd. De Advent, - het woord bete-
kent komst – begint op de vierde zondag vóór 
Kerstmis. In afwachting van het Kerstfeest is so-
berheid de grondtoon. Het Gloria wordt niet gezon-
gen en paars is de kleur van de gewaden. Drie 
figuren spelen een grote rol in de Advent: de pro-
feet Jesaja, Johannes de Doper en Maria, die de 
komst van de Heer het meest intiem en intens heeft 
beleefd. In de Adventsliturgie zijn er drie periodes 
te onderscheiden. De eerste omvat de eerste tien 
dagen: dan gaat het over het komen van God naar 
deze wereld als haar rechter en redder. De grote 
profetieën van eindverwachting worden dan gele-
zen. De tweede periode belicht de betekenis van 
Johannes de Doper, de Voorloper van Jezus. De 
derde periode, van 17 tot en met 23 december le-
zen we in het Evangelie wat direct voorafging aan 
de geboorte van Jezus. 
 
De viering van de Advent ontstond in het christelijk 
oosten en kwam in de 5e eeuw naar West-Europa. 
Paus Gregorius de Grote voerde de Advent offici-
eel in. In Noord-Europa werd en wordt de Advent 
uitgebreider gevierd dan in het Middellandse Zee-
gebied: dat hangt natuurlijk samen met het feit dat 
de duisternis van de winterperiode in het noorden 

intenser beleefd wordt. De Adventskrans, overge-
nomen van het Germaanse joelfeest, beeldt het 
vertrouwen uit dat het licht sterker is dan de duis-
ternis en laat met zijn groene takken zien dat er 
hoop is op een nieuw seizoen. Het Rorate caeli, 
een lied met een melancholieke melodie en een 
tekst vol verlangen, horen we in deze tijd. En waar 
de getijden worden gezongen klinken van 17 tot 23 
december de zgn. O-antifonen. Daarin wordt Chris-
tus aangeroepen met een telkens andere titel: 
Wijsheid, Heerser, Wortel van Jesse, Sleutel van 
David, Dageraad, Koning, Emmanuel. Als je de 
eerste letters van de Latijnse woorden omdraait, 
lees je ero cras en dat betekent: morgen zal Ik er 
zijn! Een Nederlandse versie van deze antifonen 
kennen we in het lied O kom, o kom Immanuel. 
 
Han Akkermans 
  

CATHARINANIEUWS 

■ NIGHTFEVER 

Ook dit jaar zal er weer een Nightfever-Light zijn in 
de Basiliek en wel op vrijdagavond 21 december. 
We openen dan weer de deuren van de Basiliek 
voor iedereen die een moment van rust en bezin-
ning zoekt. Mensen kunnen de kerk binnen komen 
en weggaan wanneer ze dat zelf willen. Ze kunnen 
er een kaarsje opsteken, even zitten, of een inten-
tie schrijven.  
Ondertussen worden liederen gezongen, klinken er 
meditatieve teksten en zijn er regelmatig momen-
ten van stilte. En mochten mensen met een priester 
of dominee willen praten dan kan dat ook.  
De Basiliek zal open zijn van 19.00 tot 22.00 uur 
met een afsluitend avondgebed om 21.30 uur.  
 

We organiseren de 
avond met verschillen-
de kerken en kloosters 
in Oosterhout zoals 
Gemeenschap Chemin 
Neuf (Paulusabdij), 
Catharinaparochie, 
Protestantse Gemeen-
te Oosterhout, Jubilee 
gemeente, Oosterhout-
se Kloostergemeen-
schappen.  
De afgelopen jaren 
bezochten honderden 
mensen de Nightfever 
en even zovelen voel-

den zich geraakt door de laagdrempelige mogelijk-
heid voor rust, meditatie en gesprek. Het is echt 
bijzonder om deze avond mee te maken en mis-
schien wel mee te organiseren! 
 

Ook vanuit de Catharinaparochie hopen we weer 
op vrijwilligers om van deze avond een succes te 
maken! Wilt u meehelpen met bijvoorbeeld het 

mailto:info@catharina-parochie.nl
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klaarzetten en opruimen van de kerk, kaarsjes uit-
delen op straat, zingen in het Taizé-
gelegenheidskoor, de maaltijd voor de vrijwilligers 
bereiden? Uw hulp is meer dan welkom!!  
Schrijft u in ieder geval de datum alvast in de 
agenda en als u zich aan wilt melden als vrijwilliger 
kan dat uiteraard! U kunt zich opgeven via het 
emailadres nightfeverlightoosterhout@gmail.com of 
telefonisch bij Ilse Willems 06-11360162. 
 

■ KINDERNEVENDIENSTEN 

Graag brengen wij weer onze 
kindernevendiensten in de  
Basiliek onder uw aandacht.  
De kindernevendiensten zijn 
steeds tijdens de dienst van 
10.00 uur.  
Ze zijn bedoeld voor alle kin-
deren van de basisschool. 
Dus opa’s en oma’s: ook uw 
kleinkinderen zijn van harte 
welkom! 

Kerstmis 
De eerstvolgende kindernevendienst is op  
25 december. Uiteraard staat dan het kerstverhaal 
centraal. 
 
Driekoningen 
Een volgende bijzondere datum met kinderneven-
dienst is 6 januari: we vieren dan het feest van 
Driekoningen. Alle kinderen mogen verkleed als 
koning naar de kerk komen. Onder begeleiding 
gaan ze naar de pastorie voor de kinderneven-
dienst. Daar mogen de koningen hun rol spelen. 
 
Overige data met kindernevendienst in 2019 zijn: 
20 januari, 24 februari, 31 maart, 14 april (Palm-
pasen) en 21 april (Pasen). 
 
In het volgende parochieblad noteren wij de laatste 
data tot aan de grote vakantie. 
 
N.B. Per deelname aan de kindernevendienst spa-
ren de kinderen een punt voor een presentje.  
Op zondag 23 juni kunnen de kinderen voor de 
gespaarde punten een presentje kiezen.  
Dit gebeurt die zondag in de kerk na de dienst van 
10.00 uur. 
   

Namens de werkgroep kindernevendienst, 
José van den Bogaart 
 

■ MEDIAVIERINGEN 

Dit jaar hebben we een vijftal Mediavieringen ge-
had vanuit de Basiliek. Degenen die eraan hebben 
meegewerkt, weten dat het een speciale voorbe-
reiding vraagt. Vier weken tevoren moeten de tek-
sten van lezingen, gezangen en gebeden worden 
aangeleverd om er een gedetailleerd draaiboek van 
te maken. Alle onderdelen worden exact getimed 

om binnen de tijdslimiet van 59 minuten te passen.  
Alleen de tekst van de preek en de voorbede wor-
den een week voor de uitzending vastgelegd. In het 
draaiboek staat vermeld welke teksten door wie 
gesproken en gezongen worden, waar de camera’s 
op gericht staan, welke microfoon aanstaat. 
 
De zondagmorgen van de uitzending staan de 
technici om 6.00 uur voor de kerkdeur om geluid en 
belichting op te stellen en af te stemmen (de grote 
installaties zijn al zaterdag naar de kerk gebracht). 
In de pastorie is de catering dan in actie: er wordt 
koffie gezet, er worden broodjes gesmeerd voor de 
technici en de andere deelnemers aan de uitzen-
ding. Tegen 8.00 uur is in de pastorie de regiebe-
spreking met de regisseur, de technici, de voor-
ganger, de dirigent en organist voor de ‘fine tuning’. 
Daarna is de camerarepetitie met allen die in de 
viering een rol hebben. De viering wordt helemaal 
doorgenomen en geoefend. Vanuit de regiewagen 
is er dan commentaar op wat er te zien en te horen 
is: bewegingen, belichting, geluid van sprekers, 
zangers, orgel en andere instrumenten, plaats van 
koorleden, voorganger en misdienaars, van kande-
laars en bloemen, etc..  
Zo overkwam het dit jaar een lector die zich moest 
verkleden omdat het motief van de kleding een 
onrustig beeld veroorzaakte. Sommige motieven 
van kledingstoffen gaan immers ‘dansen’ op het 
beeldscherm. Die camerarepetitie duurt ongeveer 
een uur. Degenen die het meest in beeld zijn wor-
den vervolgens geschminkt en dan is er nog even 
tijd om te ontspannen, voordat de uitzending be-
gint. De uitzending begint uiteraard stipt om 10.30 
uur. Tijdens de uitzending merken de kerkgangers 
eigenlijk heel weinig van de techniek die aanwezig 
is. Het is dan ook de bedoeling om een echte vie-
ring op te nemen en niet om een schouwspel te 
registreren. Na afloop van de viering gaan de tech-
nici vliegensvlug aan de slag om alle installaties te 
demonteren. Daarna wacht hun in de pastorie een 
lunch. Tegen 13.00 uur is iedereen weer ver-
trokken. De pastoor zit van 12.00 tot 13.00 uur aan 
de telefoon om reacties van kijkers te beluisteren 
en de keukenploeg is meestal wel tot 14.00 uur aan 
het werk om de pastorie en het koetshuis weer op 
orde te brengen! 
 
Degenen die meewerken aan de vieringen hebben 
steeds een voldaan gevoel. Het is inderdaad een 
mooie dienst die we als parochie bewijzen aan veel 
mensen in Nederland. U kent in uw omgeving 
waarschijnlijk ook mensen, die aan huis gebonden 
zijn, voor wie de Mediaviering belangrijk is om de 
zondag te vieren en zich betrokken te voelen bij de 
kerk. De KRO is heel content met de uitzendingen 
vanuit Oosterhout: de koren, de instrumentale mu-
ziek, het gebouw, de ontvangst en medewerking 
van vrijwilligers worden gewaardeerd. Streven van-
uit de parochie is om parochianen uit de verschil-

mailto:nightfeverlightoosterhout@gmail.com
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lende kernen aan bod te laten komen door een 
actieve rol in te liturgie op zich te nemen. 
Het bisdom Breda heeft gevraagd of we in 2019 
wederom een aantal Mediavieringen willen verzor-
gen. Na raadpleging van betrokkenen hebben we 
dat toegezegd. De Mediavieringen in het bisdom 
Breda zijn een project van het bisdom als geheel. 
Ze worden daarom voorbereid in afstemming met 
de bisdomstaf en ook koren uit andere parochies 
worden uitgenodigd om te zingen. Dat was ook het 
geval in de eerdere uitzendingen. Zo zal 13 januari 
het Sacramentskoor uit Breda weer gaan zingen. 
De geplande data in 2019 zijn: 13 januari, 12 mei, 
11 augustus, 22 september, 10 november en  
29 december.  
 
Han Akkermans 
 

■ KUNST IN DE KERKEN 

Relieken 
 

      
 

In 1689 kreeg de kerk van Dorst door bemiddeling 
van Norbertus Somers, een cisterciënzer monnik 
die aangesteld was als pastoor in Dorst, een reli-
kwie van Sint Marcoen uit de abdij in Antwerpen. 
Letterlijk een reliek om te kussen, want het reliek 
heeft hiervoor een speciale houder. De reliekhou-
der is klein en rond en met een glazen bovenkant, 
zodat je het relikwie kunt zien en kussen. Het re-
liekdoosje zit aan een zilveren ring, bedoeld om de 
relikwiehouder vast te kunnen houden. Na het kus-
sen werd het glas schoongemaakt met een doekje. 
 
Aan dit relikwie moest ik denken toen ik rondliep in 
het Museum Catharijneconvent in Utrecht, waar op 
dit moment een tentoonstelling over relieken (reli-
kwieën) is. De keuze van het onderwerp lijkt merk-
waardig omdat de belangstelling voor relieken na 
het tweede Vaticaanse concilie sterk afnam. Veel 
relieken werden opgeruimd of, vanwege de waarde 
van de reliekhouder, weggeven aan bijvoorbeeld 
kerkelijke musea. Zo is ook dit museum aan een 
deel van zijn verzameling gekomen. 
In de rooms-katholieke geschiedenis nam het ver-
eren van relikwieën in de geloofspraktijk en liturgie 
een belangrijke plaats in. Een relikwie in de rooms-
katholieke betekenis is een overblijfsel van een 
heilige, bijv. een stukje bot, of een haar of iets wat 
met Christus of een heilige in aanraking is geweest, 
bijvoorbeeld een splinter van het H. Kruis of een 
stukje kleding. Is dat vreemd? Ik denk het niet, 
want veel mensen bewaren de eerste tandjes van 
hun kind, praten tegen een foto van hun geliefde 

overledene of steken er een kaarsje bij aan, dragen 
de ring van hun vader of moeder nadat ze gestor-
ven zijn. Waarom? Omdat ze een sterke band voe-
len met die persoon.  
Zo is het ook met relikwieën. Het relikwie is ‘de 
foto’, het voorwerp dat de gelovige verbindt met die 
speciale heilige. Het staat voor een levensverhaal 
dat je raakt en je hoop en houvast kan bieden. Het 
gevoel werkelijk contact te hebben met de heilige, 
die voor kracht, bescherming en genezing kon zor-
gen. Dat gebeurde in de kerk, tijdens bijzondere 
vieringen en processies, maar ook thuis.  
Heiligen waren aangewezen voor speciale doelen. 
De Heilige Marcoen was er voor mensen met ec-
zeem, koningszeer (een aan tuberculose verwante 
ziekte) en allerlei klierziektes. Op 1 mei, ‘Meikes-
dorst’ vond de traditionele bedevaart naar Sint 
Marcoen plaats. Dat zijn hulp inroepen niet tever-
geefs werd gedaan zien we aan de ex-voto’s van 
zilver, kleine afbeeldingen van vooral gezichten, 
handen en benen, die als dank om die hulp werden 
geschonken.  
Voor een kerk, maar ook voor de plaatselijke hore-
ca en handelaren, zorgde een populaire relikwie 
voor extra inkomsten, door bijvoorbeeld de verkoop 
van kaarsen, levensmiddelen en snoep.  
 

Nog steeds geloven we in de hulp van heiligen. We 
roepen de Heilige Antonius aan bij verlies van een 
belangrijk voorwerp en steken kaarsjes aan, vooral 
bij Mariabeelden. Er is wel een belangrijk verschil. 
Dat is het geloof in de kracht van het reliek zelf. Het 
tweede Vaticaanse Concilie breekt met het idee dat 
de heilige aanwezig is in zijn overblijfselen. Er zijn 
nog wel processies en heiligdomsvaarten, maar 
deze behoren tot de religieuze folklore.  
 

Zijn er, behalve het relikwie van Sint Marcoen, nog 
meer belangrijke relieken in onze parochie? Onge-
twijfeld zal de Basiliek of een van de andere kerken 
relieken hebben gehad, maar niemand heeft me tot 
nu toe daarover informatie kunnen geven. Waar-
schijnlijk zijn ze naar het bisdom gebracht.  
Wandelend door de tentoonstelling ontdekte ik wel 
een reliek uit Oosterhout, afkomstig van de Sint 
Paulus abdij en nu eigendom van het museum. In 
de leren, met diamanten en parels versierde reliek-
houder zit een heel klein stukje van de zwanger-
schapsgordel van de H. Maria, toen zij Jezus 
droeg. Deze reliekhouder dateert uit de eerste helft 
van de vorige eeuw. 
 

      
 

Liesbeth Berflo 
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■ INTERVIEW 

Katholiek? Ja graag! 
Hoe gaat het als je als zoon van 20 jaar uit een 
niet-religieus gezin de keuze maakt om je te laten 
dopen? Dit legde Syd Meuldijk uit Breda zijn vader 
voor: "ik durf het eigenlijk niet te melden, maar ik 
wil dit of volgend jaar gedoopt worden", waarop zijn 
vader sprak: "Syd, als je gedoopt wordt, ben ik er-
bij." Beide ouders waren eigenlijk direct al positief 
gestemd. 
Syd studeert bij Fontis Hogeschool Tilburg aan de 
docentenopleidingen Nederlands (2de  jaar) en  
Levensbeschouwing (1ste jaar). Het Nederlands 
gaat volgens een bepaalde methode, maar voor 
het vak Levensbeschouwing bestaat die niet, daar 
mogen de studenten hun eigen methode in ontwik-
kelen. Zijn kennis wil hij na het afstuderen in de 
praktijk gaan brengen als leraar op een vwo-school 
of hij doet er nog de masteropleiding achteraan. 
Dat is toekomst. 
De vooropleiding genoot hij bij het Stedelijk Gym-
nasium in Breda. Behalve dat Syd actief was met 
de schoolkrant, werd ook het zingen gepromoot. 
Docent aardrijkskunde Jan Willems richtte daar een 
schoolkoor op en studeerde met de leerlingen mu-
ziekstukken in van klassiek tot eigentijds.  
Jan is kerkmusicus en geen onbekende binnen de 
Catharinaparochie als organist en dirigent bij uit-
voeringen met meerdere koren die hij onder zijn 
hoede heeft. 

Als leerlingen het 
Stedelijk Gymnasi-
um verlaten zijn ze 
niet verloren voor 
de muziek. Jan 
weet ze te interes-
seren voor koren 
waar hij mee werkt. 
Zo ook Syd, die 
sindsdien wekelijks 
in Oosterhout te 
vinden is. Muziek is 
een passie gewor-
den en hij ruimt 
daar graag tijd voor 
in naast zijn studie. 

Syd bezoekt gemiddeld drie keer per week Ooster-
hout voor repetities en uitvoeringen bij Capella  
Catharina en Scola Bavonensis. Daarnaast zingt hij 
bij gemengd koor Cantabile Breda en jongerenkoor 
YRVD Raamsdonksveer. Zingen, lezen en oefenen 
op de piano zijn wel zijn grootste hobby’s. Hij is 
betrokken bij Quo Vadis, de jongerengroep waar-
over elders in dit blad ook een stukje staat. Met 
pastoor Han Akkermans is een planning gemaakt 
en zijn al enkele voornemens uitgevoerd: een fiets-
tocht naar Meersel-Dreef en gezellig eten en praten 
met elkaar. 
 
 

Met enige regelmaat zingt Syd met Capella  
Catharina of Scola Bavonensis in de Basiliek. De 
andere zondagen bezoekt hij de viering, maar hij 
wil meer. Een gesprek met pastoor Han heeft ertoe 
geleid dat Syd op Paaszaterdag 20 april wordt ge-
doopt en de eerste communie ontvangt. Op zondag 
6 januari zal Syd worden uitgenodigd en opgeno-
men in de kerkgemeenschap ter voorbereiding op 
het H. Doopsel. Momenten waar hij naar uitkijkt. Hij 
wil bij de katholieke gemeenschap horen en is dan 
ook regelmatig aanwezig tijdens vieringen. Zijn 
voorkeur gaat uit naar Oosterhout, omdat hij daar 
intussen al wat mensen heeft leren kennen.  

 
Met belangstelling heb ik zijn verhaal beluisterd 
waarin hij de wens heeft uitgesproken om als gelo-
vig mens door het leven te gaan, zich erin te ver-
diepen, het uit te zingen en “erbij te horen”. 
 
Ad van der Made 
 

■ VERTROUWENSPERSOON 

Met ingang van 2016 koos het bestuur van de  
Catharinaparochie voor een vertrouwenspersoon. 
Een vertrouwenspersoon is iemand die onafhanke-
lijk is en een luisterend oor biedt aan beroeps-
krachten, vrijwilligers en betrokken parochianen. Dit 
met het oog op het ingrijpend proces van verande-
ring dat de parochie te wachten stond in de daar-
opvolgende jaren. Met problemen en vragen zou 
men dan bij de vertrouwenspersoon terecht kun-
nen. We zijn bijna drie jaar verder, enkele personen 
vonden de weg en deden een beroep op mij. 
 
De verander(en)de situaties in onze parochie zelf 
vragen om aandacht. Intussen zijn 3 kerken geslo-
ten, wat de nodige beroering met zich meebracht 
en er hebben mutaties in het pastorale team plaats 
gevonden. Maar vooral ook de berichten uit de me-
dia over seksueel misbruik roepen nieuwe vragen 
op. Ik vind dat de tijd is aangebroken om opnieuw 
na te denken over de taak van de vertrouwensper-
soon in de Catharinaparochie. Voorop staat dat 
medewerkers en vrijwilligers hun werk moeten 
kunnen doen in een veilige omgeving. Dat zij niet 
gehinderd worden door psychische, fysieke of so-
ciale belasting van ongewenst gedrag. Ik denk hier 
onder andere aan agressie, ongewenste intimitei-
ten, discriminatie, pestgedrag of onderdrukking. 
Kortom situaties waarbij macht op een onredelijk 
en ongepaste manier wordt uitgeoefend.  
 

Komt u in omstandigheden waarop u een beroep 
wil doen op de vertrouwenspersoon in de  
Catharinaparochie dan kunt u contact opnemen. 
E-mail: vertrouwenspersoon@catharina-parochie.nl 
of telefonisch 0162-460195. 
 

Nellie van der Made-Kortsmit 
 
 

mailto:vertrouwenspersoon@catharina-parochie.nl
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■ VERHAAL CENTRAAL 

Ook in 2019 is er weer een serie van Het Verhaal 
Centraal. De dinsdagavonden zijn gereserveerd en 
de sprekers zijn geïnformeerd. Het programma 
voor komend voorjaar ziet er (onder voorbehoud) 
als volgt uit: 
 

12 februari - Henk van Ruth over reis naar Nepal. 
12 maart - Annemiek Buijs (nieuwe projectmede-
werker Catharinaparochie) hoe heeft zij de eerste 
zes maanden ervaren? 
 

Verrijzeniskerk; Samenkomst vanaf 19.15 uur met 
koffie/thee, einde bijeenkomst 20.30 uur. 
 

INFORMATIE PAROCHIEKERNEN 

■ MARCOEN DORST 

De kerk in Dorst is meer dan alleen een plaats 
waar we iedere zondag bij elkaar komen om de H. 
Mis te vieren. Ondanks het afnemend kerkbezoek 
zijn Kerstmis en Pasen nog steeds ankerpunten in 
onze tijd. Ook de herdenking van de bevrijding van 
Dorst in oktober ’44 en de viering van Allerzielen is 
zo’n gemeenschappelijk ankerpunt. 
Deze dagen weten mensen van buiten onze ge-
loofsgemeenschap de weg naar onze kerk te vin-
den. 
In deze diensten is iedereen van harte welkom. 
Voor de dienst van Allerzielen zijn alle families be-
zocht waarvan een dierbare in het afgelopen jaar is 
overleden. In overleg met de familie is een kaars 
voor hun geliefde aangestoken. 
Getracht wordt een taal te spreken die ook voor 
mensen buiten de kerk te verstaan is en waarin ze 
zich herkennen, zonder dat daarbij de traditie te 
kort gedaan wordt. Dat vraagt van de voorganger 
creativiteit, inlevingsvermogen en de vaardigheid te 
kunnen theologiseren vanuit een concrete context. 
De diensten op de scharnierpunten van ons be-
staan worden zowel binnen als buiten onze ge-
loofsgemeenschap hoog gewaardeerd, zo is geble-
ken. 
Juist op de hoogte- en dieptepunten van het be-
staan is de kerk van het hele dorp. 
Ze verbinden het gehele dorp met elkaar. 
In de toekomst zouden we graag daar nog meer 
mee willen doen. 
 

Dion van den Wijngaard 

Nieuws vanuit Marcoen koor 

In de jaarvergadering van 11 oktober jl. hebben wij 
afscheid genomen van onze voorzitter en tevens 
secretaris Jan van Velthoven. 
Na 25 jaar heeft Jan de voorzittershamer neerge-
legd. Een kwart mensenleven was Jan ons aan-
spreekpunt binnen de vereniging, in de parochie en 
ver daarbuiten. Met zijn immer twinkelende ogen, 
zijn positiviteit en rust is Jan een geweldig, mooi 
boegbeeld geweest van ons koor. We zullen hem 

dan ook, als voorzitter en secretaris, geweldig gaan 
missen. Gelukkig blijft Jan behouden voor ons koor 
en zult u en wij hem nog vaak de tenorpartij horen 
zingen.  
 

25 Jaar een lange tijd, waarvoor wij Jan zeer dank-
baar zijn. Onder zijn voorzitterschap hebben wij 
menig dirigent zien komen en gaan, gelukkig was 
Jan veel standvastiger. Het zal voor ons koor nog 
moeilijk worden om al zijn kennis te ontberen. Maar 
ons koor loopt al even mee en we gaan in vertrou-
wen verder. We vertrouwen erop dat, indien nodig, 
we altijd terug mogen vallen op de kennis van Jan 
en zijn vele contacten.  
 

We zitten alweer volop in de donkere dagen, de 
gordijnen sluiten al vroeg in de avond. Op donder-
dag zijn wij, als koor, erg actief. We zijn al druk aan 
het repeteren voor de Kerstnacht, onze dirigent 
probeert ons ieder jaar een andere mis te laten 
zingen en ook een nieuw kerstlied staat alweer op 
de lessenaar. Kortom we zitten niet stil. Bent u 
nieuwsgierig en/of heeft u zin om ons koor wat van 
dichterbij mee te maken?  
Wij repeteren iedere donderdagavond, van 20.00 - 
22.00 uur in Café Dorpzicht aan de Rijksweg in 
Dorst en anders kunt u ons heel vaak horen in de 
mooie Marcoenkerk.  
 

Namens al onze leden, wensen wij u een warme, 
behaaglijke herfst en winter toe.  
 
Namens bestuur Marcoen koor Dorst, 
Helma Verhulst, voorzitter/secretaris 
 
Vieringen 
Op Kerstavond gaat Pater van der Leest voor in de 
viering om 23.00 uur; zowel het Marcoenkoor als 
een ensemble van Sint Joris verlenen medewer-
king.  
Op eerste Kerstdag gaat Pater van der Leest voor 
in de viering van 11.00 uur samen met Annemiek 
Buijs. 
Op 6 januari wordt Driekoningen gevierd. De kin-
deren komen, verkleed als Koning naar de kerk. Na 
het uitbeelden van het verhaal van de Drie Konin-
gen lopen we, achter de muziek aan, naar de 
kerstboomverbranding. 
In de tweede helft van januari houden we de Aktie 
Kerkbalans. Kan en mag de Catharinaparochie ook 
in 2019 op uw financiële steun rekenen? 
 
Mede namens Harrie Claasen en Dion van den 
Wijngaard wens ik u allen een Zalig Kerstmis. 
 
Corry van den Bosch  
 

■ CORNELIUS DEN HOUT 

Kerststal op de Houtse Heuvel 
Van 8 december tot en met zondag 6 januari zal er 
voor de eerste keer een kerststal op de Houtse 
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Heuvel staan. Een speciaal hiervoor in het leven 
geroepen werkgroep bereidde de plaatsing van de 
kerststal voor. De beelden in de stal zijn van de 
kerststal die decennialang in de Corneliuskerk 
stond. Een niet onbemiddelde inwoonster van Den 
Hout schonk destijds de kerstgroep aan de Houtse 
gemeenschap. Omdat de stal die in de kerk stond 
niet weersbestendig is, heeft de werkgroep een 
bestaande paardenstal omgebouwd tot adequate 
kerststal. De stal op de Houtse Heuvel zal omge-
ven worden met levende have. Die have zal onder 
meer schapen bevatten.  
 
Kerstconcerten in de Corneliuskerk 
Op zondag 15 december is het kerstconcert van de 
Oosterhoutse Nachtegalen in de Corneliuskerk. 
De tekst van een tweede kerstconcert vindt u hier-
onder wat uitgebreider. 
 
Kerstviering basisschool De Achthoek 
Basisschool De Achthoek zal de kerststal op de 
Houtse Heuvel een plekje geven in het programma 
van de schoolkerstviering op donderdag 20 de-
cember.  
 
Kerstviering 
Zondag 24 december is er bij de kerststal op de 
Houtse Heuvel een kerstviering. De viering zal ge-
organiseerd worden door de Jonge Cornelius.  
17.00 uur samen op weg naar het licht. 
17.20 uur aanvang Stille Nachtviering.  
Bij de stal wordt een tent geplaatst en bij slecht 
weer meerdere andere overkappingen. Aan de 
viering wordt meegewerkt door een gelegenheids-
koor van Houtse zangers en zangeressen, het kin-
derkoor van basisschool De Achthoek en het Houts 
Orkest van Muziekvereniging Amicitia.  
Voorganger is diaken Stefan Lange. 
 
Marja van Gils en Cees Joosen 
 
Kerstconcert in de H. Corneliuskerk 
Op zondag 23 december vindt er een Kerstconcert 
plaats in de H. Corneliuskerk. 
De deelnemers aan dit concert zijn het Houts  
Orkest onder leiding van Jan van der Brandt van 
muziekvereniging Amicitia uit Den Hout, Popkoor 
Switch uit Terheijden onder leiding van Martin  
Cornelissen en organist Jan Sjoerd van der Vaart 
uit Oosterhout. 
 
Aanvang van dit kerstconcert is 16.00 uur. De en-
tree is gratis, na afloop van het concert zal er een 
vrijwillige bijdrage worden gevraagd. Iedereen is 
welkom. 
 
Harm Rutten 
 

■ VERRIJZENISKERN 

De witte tornado 
Zaterdag 27 oktober ging hij van start!  

De Verrijzeniskerk houdt elk najaar een schoon-
maakactie.  
Alle MEEwerkers werden verwelkomd met kof-
fie/thee en een gebakje, voorzien van de woorden: 

WITTE 
TORNADO, 
dank voor 
dit lekkers! 
 
  

Veel vrijwilligers waren bekend met het fenomeen - 
Witte Tornado- en daarom begrepen zij snel wat 
van hen verwacht werd. Ik mocht dit jaar ook van 
de Tornado-partij zijn! Geen schoonmaker, wel 
verslaggever! In die positie heb ik alle werkzaam-
heden van nabij mee kunnen maken. Wat heeft 

iedereen ont-
zettend hard 
gewerkt. Op 
tijd koffie, ex-
tra drinken en 
op tijd lunchen 
met lekkere 
broodjes. Na 
enkele dagen 
herinnerde 
menigeen zich 
dat men in de 
kerk bezig is 
geweest; men 
had last van 
KERKPIJN. 

 

Bewondering voor iedereen die zich ingezet heeft 
om de hele kerk er weer blinkend uit te laten zien. 
De hoveniers die de tuin onder handen hebben 
genomen: goed gedaan mannen!  
 

De dames die de koffie en de broodjes verzorgd 
hebben, hartelijk dank! De vrijwilligers die al die 
ramen van de kerk gezeemd hebben, sommige 
ramen zelfs tweemaal!, petje af! De mensen die 
alle wanden van het gebouw gestoft en schoonge-
maakt hebben, degenen die de mobile wanden aan 
alle zijden een sopje gegeven hebben, wat een 
werk, Chapeau!  
De mannen met de Schaar-truck die bovenin de 
kerk de raggen verwijderd hebben, diepe buiging! 
Alle mensen die ik vergeet te vermelden maar we-
ten dat alles wel genoteerd is maar hier niet ge-
noemd is, namens de Verrijzenis oprechte bewon-
dering! 
 
Corrie van Ooi 
 
In memoriam  
Vier van de tien overledenen, voor wie vanaf  
Allerzielen 2017 afscheid is genomen vanuit de 
Verrijzeniskerk, en die daar met Allerzielen 2018 
herdacht zijn, waren vrijwilliger in de Catharina-
parochie. We willen hun inzet voor de Katholieke 
geloofsgemeenschap memoreren. 
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John van Dongen heeft zich in de Verrijzeniskerk 
ingezet met allerlei hand- en spandiensten en hij 
was gastheer op het secretariaat. We deden nooit 
vergeefs een beroep op hem. 
 

Riet Stokkermans-van Gool heeft tientallen jaren in 
de dameskoren gezongen van achtereenvolgens 
de Antoniuskerk, Nazarethkerk en Verrijzeniskerk. 
Zowel in zondagsvieringen als in huwelijksvieringen 
en uitvaarten heeft zij haar stem laten horen. 
 

Jan van Bree was lid van het collectantencollege 
en van de technische werkgroep in de Nazareth-
kerk en de Verrijzeniskerk. Vanaf 2005 was hij ook 
lid van de bezorgersgroep, de cateringgroep op 
zondag, en de kerktaxi groep. Hij reed ook voor de 
Ziekendag en voor de bedevaart naar Meersel-
Dreef. Verder bezorgde hij ieder jaar kerststerren 
bij oudere parochianen en kerstpakketten in heel 
Oosterhout voor de Werkgroep Armoede. 
 

Kees van den Wijngaart was lid van het collectan-
tencollege van de Nazarethkerk en was secretaris 
van de regionale stuurgroep Diaconie en van de 
Oecumenische werkgroep Armoede. Vanuit die 
groepen was hij betrokken bij de bedevaart naar 
Meersel-Dreef, bezocht hij eenzamen, verzorgde 
hij loketbegeleiding voor mensen die financieel 
klem zaten, en legde voor oplossingen contact met 
de Gemeente, Voedsel- en Goederenbank De Ba-
ronie en Stichting Leergeld. Kees stond altijd klaar 
voor kwetsbare naasten. 
 
Gerrie van Bree 
 
Van Advent naar Kerstmis 
Een tijd van wakend wachten 
Op Licht in duisternis 
Een tijd van stil verwachten 
Van wat er nog niet is 
 
Verlangen naar de vrede  
Geluk in ’t nieuwe jaar 
Verzoening brengt ons heden 
Weer dichter bij elkaar 
 
Verlangen naar de tijding  
Door engelen gebracht 
Een boodschap van bevrijding 
Van licht in donk’re nacht 
 
Verlangen wordt geboren 
In het hart van ieder mens 
Wordt, nauwelijks te horen, 
Een zalige kerstwens 
 
Wij wensen u allen een goede Adventstijd en een 
zalig Kerstmis.  
In het nieuwe jaar hopen wij u ook weer te mogen 
ontmoeten. Niet alleen tijdens de viering maar ook 
na afloop. Ontmoeting met elkaar bevordert de 

onderlinge band en saamhorigheid zodat u zich 
ook in het nieuwe jaar geborgen weet.  
 
Namens de coördinatoren,  
Dominica Sanders 
 

■ BASILIEK ST. JAN 

Kerstavond voor de allerjongsten  
Op 24 december is er in de Basiliek zoals gebruike-
lijk een kerstspel voor de allerjongsten van 17.30 
tot 18.00 uur.  

Op die avond spe-
len jonge spelertjes 
speciaal voor de 
peuters en kleuters 
uit onze parochie 
het kerstverhaal.  
De kleintjes wor-
den tijdens het spel 
van tijd tot tijd uit-
genodigd een bij-
drage te leveren 
aan het verhaal.  
 

De bekende kerstliedjes worden gezongen en wie 
kan zingt mee! Kleintjes die 10 minuten voor aan-
vang in de kerk zijn kunnen voorin de kerk nog 
even creatief bezig zijn. 
 
José van den Bogaart 
 

■ ANTONIUSKERN 

Vruchtbare kern 
Op 2 november was De Vinder opengesteld voor 
alle mensen die daar graag een kaarsje voor ie-
mand wilden opsteken. Voor iemand die je mist en 
aan wie je denkt. En hoe prachtig dat daar gedu-
rende de dag zo’n 70 mensen op af kwamen. Voor 
dat kaarsje, speciaal daar in de Vinder en ontsto-
ken aan de Paaskaars. Voor de warmte van een 
kop koffie of thee. Voor de warmte van een praatje.  

 
Dit is heel fijn voor de mensen die zijn geweest, 
maar ook hartverwarmend voor de vrijwilligers die 
dit mogelijk hebben gemaakt. Er is veel zorg aan 
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besteed en zelfs Harry de Valk is speciaal voor 
deze dag vanuit Nijmegen gekomen. Een dag om 
dankbaar voor te zijn.  
 
In de Vinder wordt zeker aandacht besteed aan de 
komende Kerst en vanaf 5 december zal er iedere 
woensdag om 9.00 uur een kaars van de Advents-
krans aan gaan. Na de woensdagviering komt de 
Adventskrans bij het Mariabeeld te liggen in de 
grote zaal. Als u met me meerekent komen we dan 
tot Kerst precies één woensdag te kort en nodigen 
we uit om de laatste kaars met ons op vrijdag 21 
december aan te steken. Om 10.00 uur in de grote 
zaal. Daarna kunt u gezellig aansluiten bij het in-
loophuis voor een kop koffie of thee. 
 
Ook zal dit jaar de kerststal te bezichtigen zijn in de 
Antoniuskerk. Van maandag 17 december tot en 
met 6 januari. Dit is niet alleen prachtig door de 
vrijwilligers klaargezet, maar ook een plek en mo-
ment van ontmoeting. De kerststal is op dinsdag-
middag en donderdagmiddag van 13.30 uur tot 
16.00 uur te bezichtigen en tijdens de kerstvakantie 
elke morgen van 9.00 uur tot 12.00 uur.  
Tijdens de speciale feestdagen 25 december en 26 
december en 1 januari van 12.00 uur tot 16.00 uur. 
U kunt binnenkomen via de dagkapel, welke er 
weer helemaal spik en span uitziet dankzij een lie-
ve vrijwilligster!  
 
En als u dan toch in de dagkapel bent: er ligt daar 
sinds kort een intentieboek waar mensen die een 
kaars aansteken een intentie in kunnen schrijven. 
Deze intenties worden elke woensdagmorgen tij-
dens de viering afgelezen.  
 
Mocht u vragen of ideeën hebben dan kunt u te-
recht bij de aanspreekpunten voor het Antoniushuis 
De Vinder te weten Thea van der Zanden (0162-
459167) en Jan Poppelaars (0162-422091).  
Tevens zal er binnenkort weer overleg plaatsvinden 
met onze nieuwe pastoraal werker Annemiek Buijs-
Tuytelaars. Wij houden u op de hoogte! 
 
Natascha Bakx 
 

■ JOH. DE DOPER OOSTEIND 

Dit jaar vierde het dameskoor op 28 november jl. 
haar Ceciliafeest.  Tijdens deze jaarlijkse happe-
ning zijn de dames voor hun trouwe muzikale 
dienstbaarheid even in het zonnetje gezet met een 
klein presentje. Dames dank jullie wel dat we altijd 
op jullie kunnen rekenen en we hopen in de toe-
komst nog vaak te mogen luisteren naar jullie koor-
zang. 
 
Zondagmiddag 4 november is Allerzielen gevierd 
met een druk bezochte kerkdienst. Het was een 
mooie viering met pastoor Han Akkermans als 
voorganger. Voor deze gelegenheid had de kerkhof 
werkgroep haar beste beentje voor gezet zodat het 

kerkhof er tiptop uitzag. Bij deze een hartelijk dank 
je wel voor jullie inzet, heren!  
Dat onze overledenen nog steeds een warme 
plaats hebben in ons hart en we hen niet willen 
vergeten bleek ook uit de prachtige bloemenzee en 
brandende kaarsjes waarmee het kerkhof was be-
dekt. 
  
Ná deze Allerzielenviering zijn de wekelijkse vierin-
gen in de winterperiode, net als voorgaande jaren, 
weer verplaatst naar de zijkapel om u een behaag-
lijke viering te bieden met beperkte stookkosten. 
  
Zaterdag 8 december vanaf 17.00 uur zal op het 
kerkplein een kerstevenement worden gehouden 
met live muziek van Easy Goin’, kerstbomen en 
een lekker glaasje glühwein. U bent van harte uit-
genodigd. 
 
Inmiddels zijn de eerste contacten gelegd met de 
basisschool in Oosteind en onze nieuwe pastoraal 
werker Annemiek Buijs.  Zij zal aanwezig zijn bij de 
kerstviering die de school organiseert in de kerk en 
op school. 
 
Ook is de werkgroep Actie Kerkbalans weer van 
start gegaan. In januari zal er weer een financieel 
beroep op u worden gedaan en we hopen dat u dat 
van harte wil ondersteunen. 
  
Tot slot wensen wij u allen een Zalig Kerstfeest en 
een Gezond en Gelukkig en Liefdevol Nieuwjaar! 
 
Mede namens de PKC-leden, 
Riejette Lefel 
 
Lopend Vuurtje 2018  
Op 27 oktober zijn mijn moeder en ik naar het Lo-
pend Vuurtje geweest in Bergen op Zoom. Deze 
dag hoorde bij de voorbereidingen voor het vorm-
sel. Inmiddels heb ik het vormsel vrijdag 30 no-
vember ontvangen in de St. Johannes de Doper-
kerk te Oosteind. 
   
Samen met nog twee kinderen van de Catharina-
parochie waren wij gevraagd om in Bergen op 
Zoom de mis te dienen. Dat was heel speciaal want 
dat komt niet vaak voor dat je een misdienaar mag 
zijn tijdens een viering die voor wordt gegaan door 
een vicaris. Het was ook een heel fijne viering want 
ik kon alles volgen en begreep ook wat er in de 
viering werd verteld. Na de viering zijn we met alle 
vormelingen samen gaan eten.  
 
We hebben die middag leuke spellen samen ge-
daan en we mochten vragen stellen aan de vicaris. 
De dag hebben we afgesloten in de kerk en ontvin-
gen van de vicaris de zegening. 
Het was een leuke dag.  
 
Martijn van Dongen 
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Nieuwsgierig geworden hoe zo’n dag eruit ziet of 
ga je misschien volgend jaar ook je vormsel doen; 
kijk dan op de site van het Bisdom Breda waar een 
uitgebreid verslag met foto’s staat vermeld: 
https://www.bisdomvanbreda.nl/nieuws/dit-was-
lopend-vuurtje-2018/ 
 

BUITENLANDCORRESPONDENT 

Toen mijn goede vriend Richard een half jaar gele-
den een vacature doorstuurde met de mededeling 
“voor als je nog iets nuttigs zoekt voor komend 
jaar,” was ik direct geïnteresseerd.  
De vacature ging over een jaar werk in Frankrijk, bij 
de Dominicanen (Richard is zelf Dominicaanse 
broeder in Rotterdam).  
Ik had enkele maanden daarvoor mijn studie afge-
rond, maar ik zag een ervaring in het buitenland 
nog wel zitten. ‘Gewoon’ werken in Nederland kon 
altijd nog. Daarom kwam deze vacature als geroe-
pen. Ik besloot het te proberen, en vertrok in juni al 
voor een week om te peilen of het iets voor me 
was. De prior ontving me hartelijk op het vliegveld. 
Toen we bij het klooster aankwamen, werd ik even 
hevig getroffen door een instinctieve neiging om ter 
plekke om te draaien, want het gebouw bestond uit 
alles wat je niet van een klooster verwacht: een 
massief betonnen gebouw dat lijkt op een kunst-
zinnig experiment. Toen achteraf bleek dat de ar-
chitect van dit gebouw, Le Corbusier, toch wel een 
van de grootste namen in de architectuur is, kon ik 
de hele bedoeling in perspectief plaatsen. 
  

 
 
Enkele maanden later vertrok ik definitief. Ik doe in 
dit klooster verschillende werkzaamheden: ik geef 
rondleidingen, regel de administratie, verkoop Le 
Corbusier-ansichtkaarten en help met goederen 
sjouwen. Naast mijn werkzaamheden in het kloos-
ter werk ik (voor mijn ‘zakgeld’) als assistent-leraar 
Engels in de lokale middelbare school.  
Er wonen negen broeders in het klooster. Dat is 
geen groot aantal, maar het zorgt wel voor een 
mooie, dynamische en gezellige groep. De jongste 
broeder is dertig jaar en de oudste negenentachtig 
jaar; de karakters lopen dan ook erg uiteen, en dat 
is vaak vermakelijk om mee te maken. 
 
Op de school waar ik lesgeef, waren de kinderen 
aan het begin van het jaar moeilijk in het gareel te 

houden. Gaandeweg zijn ze mij als ‘assistent-
leraar’ steeds meer gaan waarderen, en heb ik een 
beter gevoel ontwikkeld voor het lesgeven. Het is 
lastiger dan ik had gedacht, maar zodra ik begreep 
dat leerlingen juist respectvoller met je omgaan als 
je je kalm opstelt, kon ik stappen zetten. 
 
Sommige mensen waren vlak voor deze missie 
nogal kritisch over mijn vertrek. Het is niet wat men 
gewend is. Ik moet zeggen dat het me goed bevalt 
omdat ik me even volledig losmaak van mijn leven 
in Nederland. Men ziet vrienden niet graag vertrek-
ken, maar inmiddels heb ik bevonden hoe belang-
rijk het is om een tijd alleen te nemen. Het gebouw 
is bijvoorbeeld groot, koud, grijs en eenzaam, maar 
ik zie dat juist als een uitnodiging om meer naar 
buiten te gaan, meer mensen te ontmoeten en er 
meer zélf op uit te gaan. Het feit dat ik dit alles in 
een wereld doe die op vele gebieden anders is dan 
de wereld in Nederland, die ik gewend ben, zorgt 
voor werkelijk goede ervaringen. 
 
Henri Nouwen beschrijft in ‘Open uw Hart’ hoe per-
soonlijke banden en vriendschappen sterker ge-
voeld kunnen worden bij afwezigheid. Constant 
herinnerd worden aan de waarde van familie en 
vriendschappen is een cruciaal element, en ik be-
leef dat meer dan ooit op deze plek. Omdat mijn 
ouders, broers, zussen, opa’s, oma’s, ooms, tantes 
en vrienden nu niet bij mij zijn, kan ik nog meer dan 
ooit zin hebben ze te ontmoeten. Ik kijk erg uit naar 
de komende tijd, maar ook naar het moment dat ik 
weer terug kan komen. Alors, à bientôt! 
 
Thomas Kop 

 

 
Een lichtje 

in een donkere tijd 
is iets dat warmte geeft 

en je hart verblijdt 
 

https://www.bisdomvanbreda.nl/nieuws/dit-was-lopend-vuurtje-2018/
https://www.bisdomvanbreda.nl/nieuws/dit-was-lopend-vuurtje-2018/
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■ KRONIEK VOOR WIE DE KLOK LUIDDE 

Het H. Doopsel ontvingen  
 
02-09 Vinginio Wilthagen (Joh. de Doper) 
09-09 Thijmen Timmermans (Marcoen) 
30-09 Roselyn Mannak (Basiliek) 
30-09 Davis Kuipers (Basiliek)  
30-09 Mellody Hakkens (Basiliek) 
07-10 Alina Loonen (Catharinadal) 
14-10 Siem Rijnen (Marcoen) 
28-10 Romée Leemans (Marcoen) 
28-10 Maudie van Meel (Marcoen) 
28-10 Julie Bults (Marcoen) 
11-11 Guus Biemans (Basiliek) 
 

Huwelijk   
 

22-09 Sander de Jong en Mariuxi Pezo Recalde 
 (Ecuador) 
06-10 Walter Habraken en  
 Annemarie Vermeulen 
 (Catharinadal) 
13-10 Robert Jan Zomers en Juliette van Beest 
 (Catharinadal) 
19-10 Michael van Gils en Iris van Dijk 
 (Catharinadal) 
28-10 Daniël Gulickx en Kimberly van Os  
 (H. Maria Magdalena in Rijen) 
   
Wij wensen hen alle goeds voor de toekomst! 

 
Van ons gingen heen     
 
23-08 Jan van Bree (Verrijzenis) 
28-09 Geertruida de Jong-Gerritsen (Basiliek) 
13-10 Corrie van den Nieuwenhuizen-Siemons 
 (Joh. de Doper) 
29-10 Jan Leijten (Joh. de Doper) 
29-10 Jo de Man-van Mook  
 (Joh. de Doper) 
01-11 Kees van den Wijngaart 
 (Verrijzenis) 
01-11 Jeanne van Gool (Marcoen) 
06-11 Jan van Sundert (Marcoen) 
10-11 Annie de Been-Rullens  
 (bijzetting begraafplaats Den Hout) 
 
Mogen zij in Gods liefde verder leven. 
 

■ SPECIALE VIERINGEN 

24 DECEMBER 
Kindervieringen 
17.30 uur Basiliek St. Jan 
      Kerstspel voor de allerkleinsten  
      Werkgroep 
 

17.00 uur Den Hout Houtse Heuvel, verzamelen bij 
 de openlucht kerststal. Samen op weg 
 naar het licht van de kerstster  
 

17.20 uur Stille Nachtviering op de Houtse Heuvel 
  m.m.v. S. Lange 
 

Gezinsvieringen 
19.00 uur Basiliek St. Jan 
 Eucharistieviering, samenzang 
 voorganger H. Akkermans 
19.00 uur Johannes de Doper  
 W&C, Zingende Nootjes 
 voorganger A. Buijs 
19.00 uur Verrijzeniskerk 
   W&C, samenzang 
 voorganger H. Wortel 
 

Kerstavondvieringen 
21.00 uur Joh. de Doper 
 Eucharistieviering, Dameskoor Oosteind 
 voorganger H. Akkermans 
21.30 uur Verrijzeniskerk 
 Eucharistieviering, Dameskoor  
 Verrijzenis 
   voorganger C. Maas 
23.00 uur H. Marcoen 
 Eucharistieviering, Gemengd koor  
 Marcoen en ensemble van Sint Joris 
   voorganger Th. van der Leest 
23.00 uur Basiliek St. Jan 
 Eucharistieviering, Gemengd koor  
 St. Jan 
   voorganger H. Akkermans 
 

EERSTE KERSTDAG 25 DECEMBER 
09.30 uur Joh. de Doper 
 Eucharistieviering, Dameskoor Oosteind 
 en Dameskoor Thomas 
 voorganger W. de Leeuw svd 
09.30 uur Verrijzeniskerk 
   Eucharistie, Dameskoor Verrijzenis 
 voorganger C. Maas 
10.00 uur Basiliek St. Jan 
 Hoogmis, Capella Catharina 
 voorganger H. Akkermans 
11.00 uur H. Marcoen 
 Eucharistie, Gemengd Koor Marcoen 
 voorgangers Th. v.d. Leest en A. Buijs 
 

TWEEDE KERSTDAG 26 DECEMBER 
10.00 uur Basiliek St. Jan 
 Hoogmis, Gregoriaans koor 
 voorganger H. Akkermans 
 

OUD EN NIEUW 
29 december 
19.00 uur Joh. de Doper  
 W&C, Dameskoor Oosteind 
 S. Lange 
 

30 december 
09.30 uur Verrijzenis  
 W&C, samenzang 
 voorganger S. Lange 
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10.00 uur Basiliek St. Jan 
 Eucharistieviering, Gemengd koor  
 St. Jan 
 voorganger H. Akkermans 
11.00 uur H. Marcoen 
 W&C, Gemengd koor Marcoen 
 voorganger H. Berflo 
 

31 december 
17.00 uur Basiliek St. Jan 
 Vespers Scola Bavonensis 
 voorganger H. Akkermans 
19.00 uur Den Brink, Den Hout 
 W&G Oudjaarsviering 
 St. Caecilia 
 voorganger H. Berflo  
 
1 januari  
10.00 uur Basiliek St. Jan 
 Eucharistie, Gregoriaans koor 
 voorganger H. Akkermans 
 
*W&C = Woord- en communieviering 
*W&G = Woord- en gebedsviering 

 

■ KERSTSTALLEN KIJKEN 

Basiliek St. Jan 25-26 december na de viering van 
10.00 uur tot 12.00 uur  
 
Verrijzenis 25 december na de viering van 9.30 
uur tot 11.30 uur  
 
Antoniuskerk 25-26 december én 1 januari in 
dagkapel van 12.00 uur tot 16.00 uur. Overige  
dagen in kerstvakantie van 9.00 uur tot 12.00 uur  
 
Johannes de Doper 25 december na de viering 
van 9.30 uur. Overdag te zien van uit de Mariaka-
pel tussen 9.00 uur en 17.00 uur 
 
H. Marcoen 25 december vóór de viering van 
11.00 uur  
 
Den Hout Kerststal op Houtse Heuvel met levende  
have  

 
 

 

■ 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 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. 

 

SACRAMENTEN 

■ OPGEVEN EERSTE H. COMMUNIE 

 
 
Zondag 26 mei 2019 wordt een feestelijke dag. In 
de Catharinaparochie ontvangen kinderen die dag 
hun Eerste H. Communie.  
Als je als ouder je kind hebt laten dopen, geef je 
daarmee aan dat je je kind wilt laten opgroeien in 
de traditie van de kerk. Je wilt dat je kind een 
plaats krijgt in deze kerk. Ouders kunnen zich het 
moment waarop hun kind werd gedoopt, vaak nog 
goed herinneren. De kinderen zelf weten er meest-
al niets meer van. Toch willen we hen laten weten 
dat ook zij bij de kerk horen. Dat zij binnen de kerk 
een zelfstandige plaats innemen. Vandaar dat wij 
de Eerste Heilige Communie vieren. 
 
De kinderen bereiden zich samen met hun ouders 
voor op dit moment volgens een stappenplan.  
De eerste keer dat we bij elkaar komen is zondag 
20 januari voor de viering om 10.00 uur in Basiliek 
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St. Jan. Er is dan een kindernevendienst. Hierna 
krijgen de kinderen en hun ouders tot 12.00 uur 
uitleg. Kinderen die in groep 4 zitten (of ouder zijn) 
kunnen worden opgegeven tot 22 december via  
e-mail: info@catharina-parochie.nl 
Meer uitleg over de Eerste Communie en het in-
schrijfformulier kunt u vinden op de website 
www.catharina-parochie.nl of aanvragen bij het 
secretariaat 0162-432339. 
  

CARITAS 

Collectes in de komende periode 
Deze worden gehouden in het eerste volle week-
end van de maand.  
 

Januari  
Deze collecte is bedoeld voor de eigen Caritas om 
gedurende het jaar projecten te ondersteunen die 
hulp behoeven, welke vooraf niet zijn opgenomen 
in de begroting, hierbij valt te denken aan natuur-
rampen e.d.  
 
Februari  
Milieu Educatief Centrum Kinderboerderij MEK 
Stichting MEK streeft naar een wereld waarin de 
mensen de natuur en het milieu zo goed mogelijk 
beheren, en daarbij ook rekening houdend met 
mensen in andere delen van de wereld en latere 
generaties. De stichting probeert een bijdrage aan 
dit doel te leveren door op de kinderboerderij veel 
ruimte te maken voor natuur- en milieueducatie. 
Daarnaast heeft stichting MEK ook een belangrijke 
recreatieve en sociale functie binnen Oosterhout.  
 
Maart  
Vastenactie. In de periode voor Pasen werft Stich-
ting Bisschoppelijke Vastenactie (BVA) fondsen in 
Nederland om kleinschalige projecten in ontwikke-
lingslanden te steunen. Meer dan duizend parochi-
ele werkgroepen en nog eens duizenden vrijwil-
ligers zetten zich in voor deze campagne. Meer 
dan dat, zij vormen het hart en de ziel van Vasten-
actie.  
 
Ad Jespers 
Secretaris Caritas Catharinaparochie 

 

DIACONIE 

■ ADVENTSACTIE 

Vanaf 2 december tot Kerstmis vindt dit jaar weer 
de jaarlijkse Adventsactie plaats. 
 
In de flyer van de Adventsactie staat: 
“Wie moeder werd, weet dat je leven daarmee we-
zenlijk verandert. Opeens, van het ene op het an-
dere moment maak je deel uit van iets groters. In 
onze kinderen wordt geschiedenis zichtbaar, maar 
ook toekomst. Zo brengen onze kinderen hoop. 
Hoop op een toekomst die de onze zal overstijgen. 

Hoop dat onze kinderen een verschil ten goede 
zullen maken. Hoop ook, dat zij het Licht van de 
wereld in zich zullen dragen, net als de kleine baby 
in Bethlehem … Adventsactie zet in 2018 vier bij-
zondere projecten in het Licht van Advent: ze koes-
teren alle vier moeders en kinderen”. 
 
De vier projecten zijn:  
Geboorteregistratie in Malawi.  
Jonge moeders in Congo Central helpen aan hun 
toekomst te werken.  
Opleiding, opvang en microcrediet voor arme 
vrouwen in Burkina Faso. 
Hulp aan straatkinderen in Rwanda en hun gezin-
nen. 
 
Omdat één van onze vroegere vrijwilligers (van de 
Verrijzeniskerk) teruggegaan is naar haar geboor-
teland om met name dit soort werk te doen, heeft 
de Catharinaparochie besloten om daar alle aan-
dacht aan te besteden.  
U kunt hier alles over lezen in de speciaal aange-
maakte flyers, die vanaf 2 december op alle kerk-
plekken weggelegd, c.q. uitgedeeld zullen worden. 
In het weekend van 15/16 december zal een speci-
ale kerkdeurcollecte worden gehouden voor de 
Adventsactie. De werkgroep Adventsactie en het 
pastoresteam bevelen deze collecte van harte aan. 
 
Werkgroep Adventsactie 
 

■ VASTENACTIE 2019 

In het najaar van 2017 zijn we met een aantal le-
den van de diaconale werkgroep vastenactie naar 
een bijeenkomst in Bovendonk geweest voor de 
vastenactie 2018. Er werd toen kenbaar gemaakt, 
dat er met een eigen project ook meegedaan kon 
worden aan de vastenactie.  
Enkele weken daarna werden we erop geatten-
deerd, dat Henny Hoedemaker uit Dorst met een 
project bezig was, waarvan wij dachten, dat het wel 
in aanmerking kon komen. Navraag bij de Stichting 
BVA (Bisschoppelijke Vasten Actie) leerde ons, dat 
we daar pas voor 2019 voor in aanmerking konden 
komen.  
 
Op 1 september zijn Kees de Kok en Henny  
Hoedemaker naar de bijeenkomst “eigen doelen 
voor parochies” geweest, waar uitgelegd werd, 
waar allemaal aan voldaan moest worden. In de-
cember krijgen we te horen, of datgene, wat inge-
diend is ook voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
Het doel wat aangevraagd is, is het revalidatie-
centrum Centre SIMAMA in Kisangani in Congo,  
Afrika. 
  
SIMAMA betekent letterlijk STA OP.  
Medeparochiaan uit Dorst, Henny Hoedemaker, is 
inmiddels naar Congo afgereisd om SIMAMA van 
de nodige materialen te voorzien én om een nieu-

mailto:info@catharina-parochie.nl
http://www.catharina-parochie.nl/
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we impuls te geven aan de fysiotherapie ter plaat-
se. Dit is het vakgebied van Henny! 
Hoe zijn ervaringen zijn de eerste weken, wordt 
door Henny zelf uiteengezet; dat leest u in het vol-
gende artikel.  

 

 
 
Wij zullen gedurende de vastenactie van woensdag 
6 maart tot en met zondag 28 april alle mogelijke 
aandacht aan het project besteden. Henny zal zelf 
alle kerkplekken bezoeken en in één van de vierin-
gen daar vertellen hoe het geld besteed wordt. 
 
In de maand april vertelt Henny over zijn beleve-
nissen in Congo tijdens “Verhaal Centraal” in de  
Verrijzeniskerk en licht dit toe met behulp van beel-
den. 
 
De deurcollecte tijdens het weekend van 13 en 14 
oktober heeft € 1.000,-- voor het project SIMAMA 
opgebracht.  

 
Heeft u de deurcollecte gemist en wilt u bijdragen 
aan dit project? Uw bijdrage kunt u overmaken 
naar NL71RABO0333767144 t.n.v. Catharina-
parochie inzake Caritas. 
 
De diaconale werkgroep vastenactie 
 

■ CENTRE SIMAMA - KISANGANI   

Nooit gedacht, dat de jaren bij de paters SCJ van 
het Juvenaat Het Heilig Hart in Bergen op Zoom, 
mij naar Congo zouden brengen.  
Gerard Nieuwkamp zou als missionaris naar Congo 
gaan. Hij vertelde erover tijdens de recreatie uren. 
Gefascineerd luisterde ik naar hem. Dat verre Con-
go sprak tot mijn verbeelding. De binnenlanden van 
het tropisch regenwoud in donker Afrika, die alleen 
in een uitgeholde boomstam over de rivier bereik-
baar waren. Mijn avontuurlijke jongenshart klopte 
er sneller van. 
 
Pater Nieuwkamp vertrok naar Congo. In 1964 kre-
gen we het bericht dat hij, samen met een groot 
aantal missionarissen en religieuze zusters, bij de 
onafhankelijkheidstrijd van Congo vermoord was. 
Tegelijk bracht Het Tweede Vaticaanse Concilie 

meer veranderingen met zich mee, dan ik als puber 
kon verdragen. Enigszins wereldvreemd begon ik 
toen aan een nieuwe studierichting: fysiotherapie.  
 
Heel veel later, toen ik theologie studeerde, kwam 
ik via het Liliane Fonds in contact met pater Martien 
Konings. Hij was pater van de congregatie SCJ en 
was als missionaris naar Congo vertrokken. In de 
jaren tachtig werd hij door een tropische ziekte ge-
troffen en werd met twee verlamde benen aan een 
rolstoel gekluisterd. Na zijn revalidatie in Nederland 
keerde hij terug naar Congo, waar hij in 1985  
Centre Simama oprichtte – dat betekent Sta Op.  
 

 

Dit centrum is inmiddels uitgegroeid tot een zeer 
professioneel revalidatiecentrum voor gehandicap-
te kinderen en volwassenen. In de laatste jaren van 
zijn leven, die pater Konings in Nijmegen door-
bracht, raakte ik met hem bevriend. Als fysiothera-
peut was ik geïnteresseerd in het werk dat hij deed 
in Kisangani. We spraken af, dat ik het centrum zou 
bezoeken. Tot half december ben ik nu hier om 
mee te werken op de afdeling fysiotherapie en om 
polshoogte te nemen hoe het centrum verder ge-
holpen kan worden. Het is een prachtige job, waar 
ik veel voldoening aan beleef. 
 
Momenteel logeer ik bij de Frères de la Charité. Zij 
voeren nu het beheer van het Centre Simama. De 
situatie hier is in geen enkel opzicht te vergelijken 
met die in Nederland. Gehandicapten worden ge-
meden en maatschappelijk uitgestoten. Deze men-
sen zijn nutteloos. Mentaal gehandicapten kinderen 
zorgen voor echtscheidingen en worden door de 
vaders vaak zonder pardon achtergelaten bij de 
moeder. Maar ook volwassenen met halfzijdige 
verlammingen worden gestigmatiseerd en aan hun 
lot overgelaten. Misschien zijn ze wel behekst en 
brengen ze ongeluk? In het centrum Simama, wor-
den ze respectvol behandeld. Er wordt van alles 
aan gedaan om hen een gevoel van eigenwaarde 
te geven.  
 

Nergens heb ik een vitalere kerk meegemaakt dan 
hier. De vieringen in de grote kathedraal van de 
stad zijn een uitbundig feest. Er zijn in het weekend 
alleen al in deze kerk vijf diensten, waarbij nage-
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noeg alle plaatsen bezet zijn. Een veertig koppig 
gospelkoor zingt, begeleid door ritmische drumsla-
gen, de sterren van de hemel. Stemmen die klinken 
als klokken, galmen welluidend door het enorme 
gebouw. De liederen in het Frans of in Swahili gaan 
door merg en been en raken rechtstreeks je ziel. 
Klanken waar God niet doof voor kan zijn. De dien-
sten duren twee uur. 
  
Onvermoeibaar swingen er tien misdienaars in wit-
te gewaden op het altaar met de muziek mee. De 
parochianen, deinen in de kerkbanken op de maat 
mee, klappen in de handen en zwaaien met hun 
armen. Het getuigt allemaal van een indringend 
beleefde devotie.  
 

 
 
De collecte vindt, heel praktisch, plaats in plastic 
emmers, die voor bij het altaar worden geplaatst. 
Wie wil en kan brengt zelf zijn aandeel naar voren. 
Op die manier worden mensen die zich een bijdra-
ge niet kunnen permitteren, ontzien.  
 
Groet vanuit Congo, Kisangani 
 

Henny Hoedemaker 
 

STICHTING LUDENS  

Activiteiten rondom Maarschalkerweerdorgel 
Na een bijzonder drukke herfst rondom het  
Maarschalkerweerdorgel met een drietal zeer ge-
slaagde projecten (Dierendagproject, Gounod-
project en Duke Ellington’s Sacred Concert) staat 
er dit jaar nog één activiteit op het programma: het 
traditionele kerstconcert. Dit concert vindt plaats op 
zondagmiddag 9 december a.s., aanvang 15.00 
uur en de Stichting Ludens biedt u dit concert ook 
dit jaar weer gratis aan. De jeugd- en gemengde 
koren van de Basiliek en de St. Laurentiuskerk te 
Dongen onder leiding van dirigent Frans Bullens 
met medewerking van diverse solisten, een bla-
zersensemble en de organisten Jan Willems en 
Ton Stevens zullen u in de juiste kerstsfeer bren-
gen.  
 

Omdat het kerstconcert al op 9 december plaats-
vindt, zal het ook deels in het teken staan van de 

Advent. Er is natuurlijk veel koorzang door jong en 
oud, mooie arrangementen voor blazers, orgelmu-
ziek op het Maarschalkerweerdorgel, een kerstver-
haal en ook veel samenzang. Kortom, aldus de 
dirigent, een kerstconcert zoals een kerstconcert 
moet zijn: met oude en nieuwe gezangen van Ad-
vent tot Kerstmis toe. Van harte aanbevolen dit 
sfeervolle kerstconcert! 

 
Om het behoud van het Maarschalkerweerdorgel 
en de inzet van dit prachtige instrument zowel bin-
nen als buiten de eredienst voor de langere termijn 
te kunnen waarborgen is in oktober een samen-
werkingsovereenkomst ondertekend tussen de 
Stichting Ludens en het parochiebestuur van de 
Catharinaparochie. Wij hopen dat deze samenwer-
kingsovereenkomst een extra stimulans is voor u 
als parochiaan om ons ook in de toekomst te blij-
ven steunen bijvoorbeeld door onze Vriend te wor-
den. 
 

 
Foto Laurens Janus 

 

LUDENS vrienden-actie – Word vriend! 
Het organiseren van concerten en het onderhou-
den van (monumentale) orgels kan niet zonder 
financiële ondersteuning.  
Om die reden is de Stichting Ludens een aantal 
jaren geleden een Vrienden-actie gestart. Help ons 
ook in de toekomst de (kerk)muzikale traditie rond-
om ons Maarschalkerweerdorgel in stand te hou-
den en word onze VRIEND!  
Uiteraard kunt u ook zonder Vriend te worden ons 
steunen met een eenmalige gift of bijvoorbeeld 
door onze Maarschalkerweerd-wijn te kopen. De 
Stichting Ludens heeft een ANBI-status, en met 
ingang van 1 januari 2012 ook een CI-status (cultu-
rele instelling), waardoor het voor u fiscaal aantrek-
kelijk kan zijn om ons financieel te steunen. 
 
Verdere informatie over Maarschalkerweerdorgel 
en de activiteiten van de Stichting Ludens kunt u 
vinden op de website van de Stichting Ludens: 
www.stichtingludens.nl of via Facebook. 
 
Ton Stevens, 
Muzikaal adviseur Stichting Ludens 

 

http://www.stichtingludens.nl/
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UIT DE KLOOSTERS 

Pater Emmanuel Pannier, Gemeenschap Chemin 
Neuf, Sint Paulusabdij, schrijft ons: 
 
Beste lezers, 
Pas sinds kort ben ik vanuit Zwitserland in Neder-
land aangekomen. Het is voor mij, als 55-jarige, 
een nieuw avontuur. Sinds 1991 ben ik lid van de 
Gemeenschap Chemin Neuf. Dat is mijn geestelijke 
en ook heel concrete, dagelijkse familie geworden. 
Binnen de gemeenschap heb ik het postulaat en 
noviciaat doorlopen en daarna mijn eerste geloften 
afgelegd. In 2003 heb ik mij voorgoed aan de Ge-
meenschap verbonden.  

Tijdens die periode 
heb ik ook de roe-
ping ervaren om 
priester te worden. 
En zo ben ik in 2006 
priester gewijd. 
De vormingsjaren in 
de Gemeenschap 
en de theologiestu-
die hebben mijn 
leven en werken 
diepgaand bepaald. 
Bij Chemin Neuf 
heb ik het geloof 
gevonden in de ver-
rezen Heer, de 
Zoon van God en in 

God zelf. Ik ben ook de werking van de heilige 
Geest en zijn genadegaven op het spoor gekomen, 
in het bijzonder tijdens bijeenkomsten van onze 
gebedsgroepen. Ook de Bijbelstudies in Chemin 
Neuf en tijdens mijn theologiestudie elders hebben 
grote invloed op mij gehad. Daardoor is er voor mij 
als het ware een portret van God geschetst. Do-
centen uit verschillende kerken hebben daaraan 
bijgedragen. De theologieopleiding bij de Jezuïeten 
in Brussel en Parijs heeft mijn belangstelling voor 
de Bijbel versterkt. Daar heb ik ook de waarde ont-
dekt van de dialoog tussen de godsdiensten. In 
1998 ben ik afgestudeerd in theologie en He-
breeuws. 
Mijn eerste opdracht binnen Chemin Neuf was de 
begeleiding van jongeren in opleiding. Dat heb ik 
vier jaar gedaan, in de abdij van Hautecombe in de 
Franse Alpen.  
Ondertussen hield ik me ook bezig met oecumeni-
sche contacten tussen de christelijke kerken en 
met het Jodendom.  
In 2003 was ik drie maanden in het Oecumenisch 
Centrum van Tantur bij Jeruzalem. Sindsdien ben 
ik betrokken bij de joods-christelijke dialoog in 
Frankrijk en kom ik bijna elk jaar in het Heilig Land. 
 

Van 2006 tot 2015 woonde ik in Berlijn en was ik 
werkzaam in een grote parochie, Herz Jesu Berlin-
Mitte. Daar deed ik mee aan Alpha cursussen, 
vormselgroepen, catechese met geloofsleerlingen. 

Ik zegende huwelijken in en doopte kinderen. Daar 
heb ik het parochieleven van binnenuit leren ken-
nen. 
De laatste jaren was ik werkzaam in Zwitserland, 
kanton Obwalden, in het klooster van de  
H. Nicolaas van Flüe en de bedevaartplaats van 
deze heilige die daarbij hoort, Flüeli-Ranft.  
Nicolaas von Flüe (1417-1487) ook wel broeder 
Klaus genoemd, is de patroon van Zwitserland. Hij 
leidde een uitzonderlijk leven en was aanvankelijk 
huisvader en tenslotte kluizenaar. Hij was mystiek 
begaafd en genoot groot gezag in alle lagen van de 
bevolking. 

  
Tot zover in grote trekken mijn levensloop. Ik ben 
er gelukkig mee hierheen gekomen te zijn en pro-
beer hier de Heer te dienen en ook voor u dienst-
baar te zijn. Hopelijk maken we binnenkort per-
soonlijk kennis met elkaar!  
 
Hartelijke groet, 
 
Emmanuel Pannier 
 

BISDOMBEDEVAART NAAR ITALIË 

Verspreid door het bisdom vinden informatiebijeen-
komsten plaats over de bisdombedevaart van 12 
tot en met 19 oktober 2019. Overweegt u om mee 
te gaan op deze bijzondere bedevaart?  
Laat u uitgebreid informeren op onderstaande bij-
eenkomst en ontmoet alvast reisgenoten. 
 
Woensdag 6 februari 19.30 uur in Rijen,  
Hoofdstraat 58, 5151 JG voor de parochies: 
Sint Elisabethparochie Raamsdonkveer 
H. Catharinaparochie Oosterhout 
H. Geest Rijen 
Parochie Dongen, Klein Dongen Vaart 
Samenwerkingsverband Alphen/Gilze 
Vijfheiligenparochie Made 
 
Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan via 
e-mail: bedevaart@bisdombreda.nl  

Nadere informatie: www.bisdomvanbreda.nl   
 

SINT FRANCISCUSCENTRUM 

Bedevaart maakt mensen gevoelig voor de inhoud 
en de diepere betekenis van het geloof. Het Sint 
Franciscuscentrum biedt een voorprogramma voor 
de bisdombedevaart: In het spoor van Benedictus. 
Activiteiten over o.a. benedictijnse spiritualiteit, 
kloosterleven, heiligen en levenswijsheden. 

• 23 januari 19.30 – 21.30 uur in Hoeven 
Ontdek de monnik in jezelf  
Leo Fijen 

 

• 12 februari 17.30 – 21.30 uur in Hoeven 
Filmavond met gesprek “The Way” 
Wiel Hacking, pastoraal werker 

mailto:bedevaart@bisdombreda.nl
http://www.bisdomvanbreda.nl/
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• 22 februari 16.00 – 18.00 uur in Hoeven 
Inleiding “Benedictijns leiderschap” 
Abt Bernardus Peeters 

 

• 16 maart  9.15 – 17.30 uur 
Bezinningsdag OLV-abdij Oosterhout 
Zr Hildegard Koetsveld, benedictines 

 

• 30 maart  9.30 – 14.00 uur 
Zangdag “Gregoriaans” Breda 
Wilko Brouwers, koordirigent en componist 

 
Actuele informatie en inschrijven: 
www.sintfranciscuscentrum.nl 
vorming/voorprogramma-bisdombedevaart 
 

VAN DE KAPELANIE TE CHAAM 

■ KOSTBAAR IN GODS OOG 

Afgelopen zomer mocht ik met 150 tieners en twin-
tigers deelnemen aan het Life-Teen Zomerkamp. 
De tieners en hun begeleiders (twintigers) hebben 
mij de toekomst van de Kerk laten zien, de jeugd 
heeft werkelijk de toekomst. Het is geweldig om te 
zien hoe de tieners en jongeren hun geloof in 
Christus willen vieren, leren en leven.  
 
Het vieren van de sacramenten lijkt voor deze jon-
ge mensen als vanzelfsprekend. Heel gemakkelijk 
stappen zij mee in het aanbod, zoals de dagelijkse 
aanbidding, het vieren van de heilige Eucharistie 
en de biechtgelegenheid. Heel bijzonder was de 
biechtavond op dinsdag. Na een goede uitleg over 
het sacrament van de biecht, met toneel, cateche-
se en getuigenis, waren tien priesters beschikbaar 
om samen met de tieners en jongeren hun leven 
voor te leggen aan God. Om hen Gods vergevende 
liefde te laten ervaren. Het raakte mij heel diep om 
de gebrokenheid te horen in hun levens, al dan niet 
ontstaan door de gebroken gezinnen waarin zij 
opgroeien. De wereld verhard en dat ervaren zij 
aan den lijve, vooral geestelijk. De lat ligt heel erg 
hoog in onze samenleving. Er wordt veel verwacht 
en hierdoor voelen veel tieners en jongeren zich 
onzeker. Hoe mooi is het dan dat ik als priester, 
namens God mag zeggen: ‘het is goed zo, het is 
goed zoals je bent. Je hoeft je niet beter voor te 
doen. God kent jou, Hij heeft jou gemaakt en ge-
wild! Hij zag dat het goed was, dat het heel goed 
was. Weet dat je het waard bent, je bent kostbaar 
in Gods oog! ‘ 
 
Deze jonge mensen waren vaak tot tranen toe ge-
roerd, omdat ze deze woorden maar zelden of nog 
nooit gehoord hadden. Maar meer nog waren zij 
ontroerd, omdat zij werkelijk de vergevende liefde 
van God hebben ervaren in het uitspreken van de 
absolutie. Ze hebben gevoeld dat God wegneemt 
wat hen bezwaarde, gevoeld dat God fouten en 
tekorten, zonden, vergeeft. Het is goed zo, je mag 

er zijn, je bent een geliefd en gewaardeerd kind 
van God.  
 
De tieners en jongeren hebben veel vragen over 
het geloof in relatie tot de wereld waarin zij leven. 
In de wereld lijkt het abnormale normaal te zijn ge-
worden en dat ervaren de jongeren op een harde 
manier in hun leven. Door catechese, verwerking in 
deelgroepen en onderlinge gesprekken krijgen de 
tieners en jongeren handvatten om een christelijk 
leven te leiden, om leerling te zijn van Jezus Chris-
tus, in onze harde wereld.  
 
Leerling zijn van Jezus is niet gemakkelijk. Het 
vraagt verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid 
om te leven volgens de tien geboden, om te leven 
zoals Jezus het ons heeft voorgedaan. Door samen 
te komen op het Life-Teen Summercamp ervaren 
de tieners en jongeren dat zij er niet alleen voor 
staan, maar deel uit maken van een wereldwijde 
familie in Christus. Een familie die elkaar tot steun 
is, woorden spreekt van bemoediging en voor el-
kaar opkomt.  
Christelijk leven kun je niet alleen, hiervoor heb je 
de gemeenschap van de Kerk nodig. Tieners en 
jongeren laten ons zien dat geloven geen vanzelf-
sprekendheid meer is, maar dat als je kiest voor 
Christus en zijn Kerk je er ook wat voor over mag 
hebben.  
Zij laten ons zien hoe met gemak parochie-,  
bisdom-, en zelfs landsgrenzen overstegen wor-
den. Zij laten ons met grote vanzelfsprekendheid 
zien dat de liefde van Christus, ons nagelaten in de 
sacramenten, onmisbaar is in het christelijk leven.  
 
Wij allen zijn het meer dan de moeite waard om 
Christus te ontmoeten. Hiervoor heeft Hij ons zijn 
Woord geven en de zeven Sacramenten. Het is 
aan ons om de uitnodiging aan te nemen.  
 
Weet dat u het waard bent! 
 
Kapelaan Jochem van Velthoven 
 

■ AFSCHEID 

Vorige maand heb ik van veel mensen afscheid 
genomen. Heel bijzonder, warm en hartelijk was 
het afscheid in de vieringen op zaterdagavond met 
het Jongerenkoor Baarle-Nassau en op zondag-
ochtend 14 oktober met alle parochianen van de 
regio in Chaam. 
 
Van de mooie en bemoedigende woorden ben ik 
wel een beetje stil geworden, het vervult mij met 
grote dankbaarheid.  
Ik ben dankbaar dat ik in de afgelopen drie jaar de 
kans heb gekregen, om in de zes parochies van 
het samenwerkingsverband Alphen-Gilze, mijn 
priesterschap ten volle te beleven. Ik voel me ge-
sterkt, bemoedigd, opgebouwd en gedragen. Ge-
dragen door lieve woorden van begrip en bemoedi-

http://www.sintfranciscuscentrum.nl/
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ging, gedragen door uw gebed. Laten we voor el-
kaar blijven bidden! 
Ik ben heel dankbaar dat ik als priester, een klein, 
maar zichtbaar instrument van Gods genade mag 
zijn. Dat vervult mij met grote vreugde.  
Bij mijn priesterwijding, kreeg ik van de bisschop de 
spreuk mee: ‘In nomine Domini feliciter’ – in de 
naam van de Heer gelukkig. Dat ben ik, Godsge-
lukkig!   
Door te leven met God, door ons leven in Zijn hand 
te leggen, kunnen we met Maria zeggen: Mij ge-
schiede naar Uw Woord. En is onze bede in het 
Onze Vader ‘Uw wil geschiede’ – uitdrukking van 
onze vrijheid en overgave aan God voor wie alles 
mogelijk is.  
 
Ik ben dankbaar dat ik met een vrij hart, en van 
harte ‘Ja’ heb kunnen zeggen op de vraag van de 
bisschop om een nieuwe benoeming te aanvaar-
den in Zeeuws Vlaanderen.  
Dankbaar, in liefde moet ik u nu loslaten, maar ik 
voel mij door God en door u gedragen, vol van ge-
nade. Zo begin ik vol goede moed, met geloof, 
hoop en liefde aan een nieuw begin in Zeeuws 
Vlaanderen.  
 
Ik dank u allen hartelijk voor de afgelopen jaren, 
heel veel dank! Ik wens u vrede en alle goeds. Dat 
wij elkaar niet loslaten, maar blijven dragen in ge-
bed.  
In nomine Domini feliciter! 

Kapelaan Jochem van Velthoven 
 

OECUMENE 

■ 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 dinsdagmiddag  
18 december 2018, 29 januari, 26 februari en  
26 maart 2019. 
 

Nellie van der Made-Kortsmit  
Siets Nieuwenhuizen   
Informatie: tel. 0162-454173 
 

■ RAAD VAN KERKEN 

Thema-avonden 

21 januari - Frank Bosman, Spelen met God 
 

18 februari - Nellie van der Made-Kortsmit en          
           Elly Prinse, Nu ik ouder word 
 

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 
 

■ OECUMENEREIS OOSTERHOUT  

Met de prachtige Lutherreis van vorig jaar vers in 
ons geheugen ontmoeten we elkaar op de opstap-
plaats op 10 september om samen 6 dagen op reis 
te gaan. We begroeten elkaar hartelijk: de meesten 
kennen elkaar. Gemakshalve noemden we deze 
reis Calvijnreis. Maar waar Luther vorig jaar een 
prominente plaats innam, krijgt Calvijn nu op enke-
le plaatsen aandacht in Genève: bij de Muur der 
Reformatoren en de houten stoel van Calvijn in de 
kathedraal Saint-Pierre.  
 
Het landschap trekt aan me voorbij en wordt lang-
zaam anders. De zon streelt de aarde. Vooral het 
strijklicht in de namiddag is bijzonder mooi, alsof de 
hemel de aarde kust.  
 
Vanaf een zonovergoten plein klimmen we omhoog 
langs een steil weggetje. Onze moeite wordt be-
loond. Het uitzicht op de Basiliek Sainte-Marie-
Madeleine in Vézelay is schitterend. Mijn hart gaat 
open als ik de oude abdijkerk binnenloop. Ik geniet 
van de eenvoud, de stilte, de afbeeldingen en 
sculpturen. Onweerstaanbaar aangetrokken door 
het licht loop ik verder. Het moedigt me aan en 
wordt intenser.  

 
Onverwacht 
sta ik voor het 
altaar in het 
koor dat groots 
en tegelijkertijd 
sober is. Wie 
of wat riep mij 
daarheen? Het 
beeld van de 
gekruisigde 
Christus siert 
het altaar.  
Is het God die 
me aanraakt 
en de weg 
wijst. 
 

Eenzelfde ervaring overkomt me in de abdij van 
Cluny. Op afstand zie ik een reisgenote zitten, al-
leen, verstild. Dit beeld prent zich diep in me. 
 
Van Taizé had ik al vaak gehoord. Toch is het bij-
zonder deze plek zelf te ervaren. Bij het graf van 
Frère Roger, oprichter van de Taizé-gemeenschap 
sta ik stil. Zijn hele leven zette hij zich in voor de 
verzoening tussen gescheiden kerken. Oorspron-
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kelijk van gereformeerde huize trad hij geleidelijk 
toe tot de volledige gemeenschap met het geloof 
van de katholieke kerk, maar deze weg zou nooit 
een breuk met zijn oorsprong gaan betekenen. 
Nederlandse jongeren spreken ons vriendelijk aan 
en groeten met “Houdoe!”.  
 
Hoogtepunt voor mij is het bezoek aan de Wereld-
raad van Kerken in Genève. De Kapel, het spiritue-
le hart van het Centrum, is rijk aan symbolische 
schoonheid, geschonken door christelijke kerken 
van over de gehele wereld. Abstracte glas-in-
loodramen versieren de buitenmuren. Daar door-
heen strooit de zon haar overvloedige licht naar 
binnen. Natuurlijke materialen en kleuren drukken 
de relatie uit van de mens tot zijn Schepper God. 
 
In de Morning Prayer klinkt het lied “Touch the 
Earth Lightly” als een appèl naar ons. Catherine 
leidt ons rond. Ze is enthousiast en vertelt boeiend.  
Reisgenoot Jacob mag op het orgel spelen. Het 
verzoeklied “Ik zal er zijn” van iemand uit ons mid-
den ontroert ons.  
 
Ons bezoek aan het Europees Parlement in 
Straatsburg is van een andere orde. De zon laat 
verstek gaan, het regent zelfs. Deze plek voelt 
speciaal maar tegelijkertijd afstandelijk en zakelijk.  
Op de voorlaatste dag zijn we in de Sankt  
Stephanskirche in Mainz waar we vooral de be-
roemde ramen van Marc Chagall bewonderen. 
 
Om 9.00 uur stappen we welgemoed de bus in. We 
horen dat een van onze medereizigers deze och-
tend is overleden, de ochtend van de dag dat we 
naar huis terugkeren, een stralende ochtend. We 
zijn bedroefd. Dan dringt de betekenis van “Ik zal er 
zijn” echt tot ons door. Een deel van het program-
ma werken we op passende wijze af: nog een stop 
in Maria Laach en dan richting Nederland. 
 
Grote waardering hebben we voor chauffeur Johan, 
die ons veilig door de dag heen loodst naar huis 
toe, voor Siets die als een steun in ons midden is.  
En hartelijk danken we de mensen van Zwaluw 
Reizen die deze prachtige reis voor ons mogelijk 
hebben gemaakt. 
 
Nellie van der Made-Kortsmit 

 

JONG ZIJN EN GELOVEN 

De Kerk als veldhospitaal  
Jongeren in het hedendaagse Nederland groeien 
op in een aards paradijs, gekenmerkt door een 
ongeëvenaard welvaartsniveau. Toch vallen zij in 
grote getalen uit met burn-outs en angstklachten. 
Welvaart blijkt geen garantie voor welzijn. Psychi-
sche klachten staan stijf bovenaan het lijstje ge-
zondheidsklachten van jongeren.  
 

In Nederland lijkt perfectie de norm geworden, dan 
is het niet verwonderlijk dat zoveel mensen eraan 
onderdoor gaan. Veel jongeren lijden aan de angst 
om het verkeerde te kiezen (keuzestress) en de 
angst om het verkeerde te doen (faalangst). De 
oneindige toegang tot informatie en mogelijkheden 
lijkt een deel van de jongeren niet vrij te maken, 
maar vormt een drukkende last op hun schouders. 
Aan alle onderdelen van het leven worden immers 
hoge eisen gesteld: carrière, sociale relaties, mate-
riële bezittingen en het uiterlijk.  
 
Sociale wetenschappers constateren een proces 
van ‘hyperindividualisering’ in Westerse samenle-
vingen. Dat betekent dat een jongere die tegenslag 
heeft of ‘faalt’, het alleen aan zichzelf kan wijten. 
De naakte waarheid is dan, dat je er alleen voor 
staat en je je op niets of niemand kunt beroepen.  
 
De psychische klachten van jongeren worden naast 
dit verantwoordelijkheidsbesef versterkt door over-
prikkeling. Er is een voortdurende informatiestroom 
afkomstig van de sociale media. Je kunt jezelf op 
ieder moment van de dag op Facebook, LinkedIn 
en Twitter vergelijken met anderen. Heb ik wel een 
droombaan? Is mijn sociale leven wel leuk ge-
noeg? Presteren is de norm en de angst voor mid-
delmatigheid is groot.  
 
De veelgehoorde reactie dat deze jonge mensen 
aanstellers zouden zijn, is kortzichtig. Het overgrote 
deel van de jongeren is namelijk welwillend en am-
bitieus, maar zij verdwalen in een oerwoud van 
kansen en waarheden. In plaats van een schop 
onder hun kont hebben zij stilte en geborgenheid 
nodig om te kunnen ontdekken wat belangrijk is in 
het leven. De Katholieke Kerk kan en moet inspe-
len op deze behoefte. Paus Franciscus geeft aan 
dat wij de Kerk kunnen zien als een veldhospitaal 
waar mensen in nood terecht kunnen en een nieuw 
perspectief kunnen ontdekken. Jongeren kunnen er 
volgens de Paus tot bezinning komen. 
 
In een van zijn columns in het Katholiek Nieuws-
blad wees Pater Hugo - die in een kluis in het Gro-
ningse Warfhuizen een kluizenaarsleven leidt - er 
scherpzinnig op dat welvaart en technische moge-
lijkheden het mensen lang mogelijk maken om zin-
gevingsvragen uit te stellen. Zingevingsvragen ver-
dwijnen echter nooit. Jongeren hebben meer stilte 
nodig om zich los te kunnen maken van het dage-
lijkse leven. Stilte is meer dan de afwezigheid van 
geluid, het is stilte binnen in je. Zonder stilte kun je 
geen kritische vragen stellen. Waar gaat mijn leven 
over? Doe ik het goede? Een kerk kan een rustpunt 
zijn voor jonge mensen, een plaats waar zij kunnen 
herijken. Dat kan klein beginnen, door een kerk 
binnen te lopen en een kaarsje te branden, door te 
stoppen bij een Mariakapel langs de weg of door 
thuis te bidden. De gevorderde katholieke jongere 
kan tijdens de Heilige Mis of door te bidden bij het 
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Allerheiligst Sacrament rust vinden en reflecteren 
op wat belangrijk is: de relatie met God en met de 
naaste.  
Er ligt een kans voor de Katholieke Kerk om in te 
spelen op de behoefte aan stilte, rust en bezinning. 
De Catharinaparochie doet dat met het jaarlijks 
terugkerende evenement Nightfever, maar ook 
pelgrimages en retraites kunnen jonge mensen 
helpen om stilte te ervaren, en tot het sacrale of het 
transcendente te komen. Laten wij als Katholieke 
gemeenschap een veldhospitaal zijn voor jongeren 
die het moeilijk hebben. Zo bieden wij hen de kans 
zich te onttrekken aan de ratrace en te luisteren 
naar de roepstem van de Allerhoogste. 
 
Gerard van Nunen 
  

TOEKOMST ZIEN IN DE KERK 

Hoe kan de kerk uitnodigend en gastvrij zijn? De 
bekende Duitse monnik Anselm Grün en de journa-
list Leo Fijen komen met een aantal punten die 
kansen bieden in hun nieuwe gezamenlijke boek 
‘Toekomst zien in de kerk’. Het is een briefwisse-
ling die droomt van een kerk die de deuren opent 
voor zoekers én voor mensen die vrijwel nooit naar 
binnen gaan. 
De Duitse benedictijn uit Münsterschwarzach en de 
Nederlandse journalist en uitgever schrijven elkaar 
veertien brieven tussen Kerstmis 2017 en Pinkste-
ren dit jaar. Anselm Grün en Leo Fijen zijn niet 
blind voor de problemen maar zien vooral kansen 
voor de plaatselijke geloofsgemeenschap. Ze blij-
ven niet hangen in grote woorden maar komen met 
concrete voorbeelden die voor iedereen haalbaar 
en navolgbaar zijn. Ze beschrijven hun droom, tien 
jaar na hun eerste boek samen over het sterven 
van hun vaders. Toen was hun boek – ook interna-
tionaal in zeven talen – een groot succes. 
Dit brievenboek over de toekomst van de kerk komt 
op een goed moment. Want alle kerken worstelen 
met de vraag hoe ze meer uitnodigend en gastvrij 
kunnen zijn.  
 
Uitgebreid wordt door Leo Fijen ingegaan op de 
volgende punten:  

• Stop met klagen, want mopperen demotiveert en 
is niet wervend. 

• Geloof in je eigen toekomst en besef dat je die 
zelf in de hand hebt. 

• Doe de deuren van de kerk open en wees als 
kerk aanwezig in de lokale samenleving. 

• Zorg dat het in de liturgie over God en zijn ver-
bond met mensen gaat. 

• Gebruik de scharniermomenten van het leven, 
want de meeste mensen komen nog maar af en 
toe in de kerk. 

• Praat hardop over de binnenkant van je geloof 
en heb de moed om de sprakeloosheid te door-
breken. 

• We leven in de tijd van hypes. Evenementen 
horen in die context thuis. Zoek daarbij de sa-
menwerking met andere christenen. 

• Communiceer met leden van je geloofsgemeen-
schap, noem ze bij hun naam, zodat ze weten 
dat ze erbij horen. 

• Wees blij met de mensen die er zijn, ook al zijn 
dat bijna alleen maar ouderen. Vertrouw op de 
Geest die nieuwe kansen biedt voor jongeren, 
die andere jongeren meenemen. 
 

Bron: Inspiratiemagazine kerk & communicatie 
 

MUSEUMTIPS    

■ RIJKSMUSEUM AMSTERDAM 

Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft het vijftien-
de-eeuwse schilderij De heilige Hiëronymus en de 
heilige Catharina van Alexandrië in langdurig bruik-
leen gekregen van Broere Charitable Foundation. 
Het is voor het eerst dat het schilderij in een muse-
um te zien is. 
 
Het werk, tussen 1480 en 1490 gemaakt in Brugge 
of Brussel, toont de heiligen Hiëronymus en Catha-
rina van Alexandrië voor een weids landschap en 
achter een vergulde arcade. De twee heiligen zitten 
in een tuin op een zodenbank voor een rozenhaag.  
 

 

Hiëronymus is vergezeld door de leeuw. Aan Ca-
tharina’s voeten ligt een smeulend, gebroken hou-
ten rad en naast haar ligt een zwaard, beide sym-

https://historiek.net/thema/brugge/
https://historiek.net/thema/brussel/
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bolen van haar martelaarschap. De koningsdochter 
Catharina gold als rolmodel voor rijke, hoofse 
vrouwen en als zodanig is zij hier ook afgebeeld. 
Ze heeft naar de mode van die tijd een hoog ge-
schoren voorhoofd en is voorgesteld in een met 
bont gevoerd overkleed van zijde. Het kostbare 
hartvormige boek dat Catharina vasthoudt, bevat 
waarschijnlijk wereldlijke liefdesliederen. 
 
De onbekende kunstenaar werkte in de navolging 
van de Brusselse schilder Rogier van der Weyden. 
Het Rijksmuseum: 
“Zo herinnert het maaswerk en de figuur van 
Hieronymus aan schilderijen van Van der Weyden 
en Catharina’s handen inclusief het hartvormige 
boek aan twee portretten van de in Brussel werk-
zame Meester van Sint Goedele.” 
 
Op de voorgrond zijn enkele planten zeer natuurge-
trouw weergegeven, waaronder het bosviooltje, de 
paardenbloem en de akelei. Op de achtergrond is 
een weids landschap afgebeeld met enkele laatgo-
tische gebouwen, een vijver met twee zwanen en in 
de verte de contouren van een stad met daarachter 
hoge bergen. 
 
Matthias Ubl, conservator vroege Nederlandse 
schilderkunst bij het Rijksmuseum: 
“Vergelijkbare werken uit de vijftiende eeuw komen 
vandaag de dag zelden op de markt en met dit uit-
zonderlijke Zuid-Nederlandse werk is een leemte in 
de collectie van het Rijksmuseum gevuld.” 
 
Informatie: Rijksmuseum Amsterdam, Museum-
straat 1. Dagelijks geopend.  
www.rijksmuseum.nl 

Bron: Historiek, online geschiedenismagazine  

■ CATHARIJNE CONVENT UTRECHT 

Wat is de kracht van relieken?  
Waarom worden ze 
gekoesterd en reizen 
mensen er duizenden 
kilometers voor? 
Maak in deze unieke 
tentoonstelling kennis 
met dit fascinerende 
en eeuwenoude fe-
nomeen. U staat oog 
in oog met de 
meest bijzondere re-
lieken uit verschillen-
de tijden, culturen en 
religies. 
 
Een ongekende variëteit aan krachtige relieken: 
een reliekhouder met een splinter van de doornen-
kroon van Jezus, zand en stenen uit het Heilig 
Land, huisaltaar met een haar van Diego  

Maradona, zem-zem water uit Mekka tot aan bod-
hiblaadjes afkomstig van de plaats waar Boeddha 
tot verlichting kwam.  
Van schitterend tot onooglijk, van imponerend tot 
ontroerend. Eén van de topstukken komt uit het 
Louvre: een rijkversierde houder met een fragment 
van de doornenkroon van Jezus. 
Een aantal lezingen wordt aangeboden in de 
maanden december en januari door de Vereniging 
Vrienden van Museum Catharijneconvent. 
  
De tentoonstelling is te bezichtigen tot en met  
3 februari 2019.  
 
Informatie: Museum Catharijne Convent Utrecht, 
Lange Nieuwstraat 38, www.catharijneconvent.nl 
Het museum is op maandag en op Nieuwjaarsdag 
gesloten. 
 

SEIZOENEN 

Is een tuin niet als het leven? 
Uit de aarde opgedoken, 
ben je als een knop ontloken, 
groeien, bloeien is je streven. 
Dus je reikhalst naar het zonlicht, 
’t leven lijkt nog eindeloos, 
van het eerste groene twijgje 
tot de stralend-gele roos. 
  
Is een tuin niet als het leven? 
Takken vlechten er priëlen 
en met lokken, winnen, strelen, 
wordt de zomer je gegeven. 
Je geniet van zoete vruchten, 
bloemen en geminnekoos, 
van het blauw vergeet-mij-nietje 
tot de donkerrode roos. 
  
Is een tuin niet als het leven? 
Na ontkiemen, bloeien, rijpen, 
ga je inzien en begrijpen 
welke kracht je heeft gedreven. 
Wat je zaaide in de lente, 
blijkt vandaag niet vruchteloos, 
van de volle rozenbottel 
tot de prille nieuwe roos. 
  
Is een tuin niet als het leven? 
Soms moet je op adem komen, 
zoek je troost bij oude bomen, 
waar de stilte is gebleven. 
Bloemen kleurden hier je dagen, 
maar nu zijn hun stengels broos, 
van de bleke paarse aster 
tot de laatste witte roos. 
 
Bron: Jacqueline Roelofs-van der Linden 
 
 
 

http://www.rijksmuseum.nl/
http://www.catharijneconvent.nl/
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TRADITIES 

Driekoningen, Epifanie of Openbaring van de 
Heer is een christelijke feestdag die elk jaar op  

6 januari wordt gevierd. De christenen vieren het 
bezoek van drie wijzen aan het kind Jezus in Beth-
lehem. De Nieuw Bijbelvertaling spreekt van magi-
ers in plaats van wijzen. 

Na de geboorte van Jezus stond er een wonderlijke 
ster aan de hemel. Herders in het veld en koningen 
zagen de ster en volgden deze in de richting van 
de stal, waar Jezus in zijn kribbe lag. Zo ook de 
drie koningen. De herders en de koningen waren 
de eersten die Jezus te zien kregen en zij vertelden 
het verhaal van zijn geboorte door. 

Driekoningen is een typische benaming van het 
volk. Het wijkt af van hetgeen er in het Evangelie 
volgens Matheus staat: hierin is geen sprake van 
koningen maar van wijzen, en bovendien wordt er 
geen aantal genoemd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de negende eeuw kregen de drie 'koningen' een 
naam: Caspar, Melchior en Balthazar. Zij werden 
als vertegenwoordigers van de drie mensenrassen 
en van de drie toen bekende werelddelen aange-
zien.  

Rond het feest van Driekoningen bestaan er van 
oudsher veel volkse gebruiken. Een aardig voor-
beeld is dat de kinderen op of rond Driekoningen, 
verkleed als Caspar, Melchior en Balthazar, van 
huis tot huis driekoningenliederen gaan zingen en 
hiervoor van de toehoorders wat zakgeld of snoep 
krijgen: 

Drie Koningen, Drie Koningen, 
geef mij een nieuwe hoed. 
Mijn ouwe is versleten, 
mijn moeder mag 't niet weten 
mijn vader heeft het geld 
al op de toonbank neergeteld.  

Met dit feest wordt de kersttijd afgesloten. 

Ad van der Made 
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