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Een persoon l i jke  u i tvaart…

L E E M A N S

ALGEMENE INFORMATIE 
In de kernen van de Catharinaparochie wordt liturgie gevierd. Bij de kernen is opgenomen wanneer er 
gevierd wordt. Uitgebreide en actuele informatie vindt u wekelijks in het Weekblad Oosterhout en op de 
website van de parochie: www.catharina-parochie.nl. 

 
Kern: Viering: Contactgegevens: 

St. Jan de Doper 
(Basiliek) 
Markt  
4901 EP  Oosterhout 

 
Vrijdag              9.00 uur  
Zondag           10.00 uur 

Telefoon: 0162-453574 
E-mail: secretariaat@basilieksintjan.nl 
Website:      www.basiliekoosterhout.nl 
Bankrekening:     NL90RABO0139951199 

Maria  Bankrekening:     NL48RABO0139901515 
H. Marcoen 
Baarschotsestraat 87 
4849 BK  Dorst 

 
Zondag           11.00 uur 
 

Telefoon:     0162-432339 
E-mail:              marcoenkerk@catharina-parochie.nl 
Bankrekening:     NL86RABO0112291430 

H. Johannes de Doper 
Provincialeweg 84 
4909 AL Oosteind 

 
Zaterdag         19.00 uur  
 

Telefoon: 0162-454741 (J. Simons)  
E-mail:                 sintjanoosteind@live.nl  
Bankrekening:     NL32RABO0139501290 

Antoniuskern 
Antoniushuis “De Vinder” 
St. Vincentiusstraat 113 a  
4901 GJ  Oosterhout 
 
 

 
Dinsdag           18.30 uur 
Donderdag        9.30 uur   
 

Telefoon: 0162-470954 
Ma-woe-vrij:        9.00-12.00 uur 
Di-do:                  9.00-12.00 uur en 13.30-16.00 uur 
E-mail: st-antonius@zonnet.nl 
Website:      www.st-antoniusoosterhout.nl  
Bankrekening:     NL29RABO0139901566 

Corneliuskern 
Dorpshuis “Den Brink” 
Houtse Heuvel 24 a 
4911 AW Den Hout 

 
Donderdag        9.00 uur 
2e en 4e zaterdag  
van de maand 19.00 uur   

Telefoon:     0162-432339 
 
 
Bankrekening:     NL21RABO0155678566 

Verrijzenis 
Vondellaan 43  
4904 BA  Oosterhout 

 
Woensdag       9.30 uur 
Zondag            9.30 uur 

Telefoon: 0162-453502 
Ma t/m vrijdag     9.00-12.00 uur 
E-mail: info@verrijzeniskerkoosterhout.nl 
Website:              www.verrijzeniskerkoosterhout.nl  
Bankrekening:     NL71RABO0139903720 
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Voor gezelligheid en sfeer moet je 
bij De Kloek zijn 

Staal, het is onze 
tweede natuur
EBRS staalconstructies
Ontwerpen, construeren en monteren van 
maatwerk staalconstructies in een hand. Bel: 0162 46 09 96  •   www.ebrs.nl

Monuta Westen & Holterman 
T 0162 - 47 13 57 
 (24 uur per dag bereikbaar)
I www.monutawestenenholterman.nl

Graag neem ik u de zorg uit handen zodat u in alle rust afscheid 
kunt nemen. U kunt mij altijd bellen voor een vrijblijvend gesprek.

Ik ben er
voor u.
Corina Holterman

Westen & Holterman

93x63 Adv Monuta Westen en Holterman.indd   1 17-01-19   09:27
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                                                             Jaargang 6 – Voorjaarseditie –  

 

 
Parochieblad van de Catharinaparochie in: 
 

Oosterhout 

Den Hout 

Dorst 

Oosteind 

 

 

 

VOORWOORD 

PASEN  
 
Paasmorgen  
  

We zagen de amandelboom bloeien  
en aten van het brood,  
we dronken de wijn.  
  
De dood is uit de doeken gedaan,  
de werkelijkheid is in het Licht gezet.  
  
Geen tranen, geen zorgen.  
  
We hebben zicht op wat buiten ons ligt.  
Op de Paasmorgen kwam het binnen.  
  
Alma Knol  
  
Pasen is best een moeilijk feest. Rond de viering 
van Pasen hangt niet de sfeer van gezelligheid en 
vertedering die we met het Kerstfeest verbinden. 
En wie in de aanloop naar Pasen de 40-daagse 
voorbereidingstijd en de Goede Week beleeft, be-
seft wel dat de Paashaas niets met Pasen te ma-
ken heeft!  
Wel hangt er met Pasen een sfeer van verwachting 
en vernieuwing in de lucht, de belofte die het voor-
jaar in zich draagt, de bloesems en het licht die blij 
maken. Met Pasen worden we uitgenodigd om niet 
alleen met opgetogenheid te kijken naar de veer-
kracht van de natuur, maar nog verder en dieper, 
met de ogen van het geloof, naar onze eigen toe-
komst en bestemming.  
We lezen in de Paasevangelies de ontmoetingen 
van de verrezen Christus met zijn leerlingen: Maria 
Magdalena, de ‘ongelovige’ Thomas, de leerlingen 
van Emmaüs. Het zijn verhalen van mensen die 
teleurstellingen en verdriet kennen, maar door de 
ontmoeting met de Verrezene veranderd worden. 
Ze gaan van binnenuit open, het licht van verwon-
dering en vreugde komt bij hen binnen. Ze gaan 
anders kijken en daardoor anders leven!  
 

In het gedicht van Alma Knol staan enkele beelden 
die we kennen uit de Bijbelse verhalen: het brood 

en de wijn, de doeken en het licht dat binnenkomt. 
Eenvoudig heeft ze beelden en woorden bij elkaar 
gezet. Daarmee leest ze het oude verhaal als het 
nieuwe verhaal van haar eigen leven.  
Op weg naar Pasen mogen we elkaar toewensen 
dat ons zoiets overkomt.  
 
Pastoor Han Akkermans     

  

VAN DE REDACTIE 

Voor u ligt de eerste uitgave van 2019. We hebben 
weer voldoende kopij mogen ontvangen om er een 
mooi blad van te maken. We hopen dat u het met 
plezier leest en danken onze schrijvers voor hun 
bijdrage.  
Zoals u in de colofon kunt lezen heeft de redactie 
een wisseling in de bezetting ondergaan.  
Corry van den Bosch heeft na 5 jaar afscheid ge-
nomen van het redactieteam. Zij heeft zich vanaf 
het begin met veel verve ingezet voor het blad. 
Hiervoor willen wij haar hartelijk bedanken.  
Daarnaast zijn we blij met onze nieuwe redactie-
teamleden, Syd Meuldijk en José Flipsen, en wen-
sen hen veel plezier in het redactiewerk.  
Wanneer u dit blad leest hebben we Carnaval al 
weer even achter de rug en zitten we midden in de 
veertigdagentijd op weg naar Pasen.  
Namens de redactie wens ik u een goede voorbe-
reiding en een Zalig Pasen.  

  
Riejette Lefel 
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VAN HET BESTUUR 

■ NIEUWS 

De afgelopen periode hebben we als bestuur de 
jaarrekening 2018 en de begroting 2019 bespro-
ken. De jaarrekening van vorig jaar is door een 
onafhankelijke kascommissie gecontroleerd en 
akkoord bevonden. De resultaten zijn de afgelopen 
jaren beter in lijn gekomen met ons doel, hoewel de 
teruglopende inkomsten een aandachtspunt blij-
ven.    
  
Met uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans 2019 
hoopt het bestuur dat u onze Catharinaparochie 
een warm hart toedraagt, waardoor we financieel 
sterk staan in zorg voor elkaar.   
  
Het communicatieplan dat is gemaakt door de PR-
Commissie is goedgekeurd, zodat deze commissie 
slagvaardig verder kan met de praktische uitwer-
king. Onze website is verfraaid, waardoor deze 
hopelijk voor u als parochianen aantrekkelijker is 
geworden. Wij horen uiteraard graag reacties.   
Het parochieplan, waaraan onder leiding van pas-
toor Han Akkermans de afgelopen maanden hard 
is gewerkt, bespraken we met alle parochiekern-
commissieleden. Eind februari heeft het bestuur, 
met vertegenwoordigers van de PKC en het team,  
het Catharinaparochieplan definitief gemaakt.  
Uiteraard zullen we u in een volgende versie van 
het parochieblad nader informeren.    
    
Namens het bestuur,   
Jos Trommelen   
 

■ ACTIE KERKBALANS  

Wandelend door de knisperende sneeuw in prach-
tig witte straten hebben diverse bezorgers dit jaar 
de brieven en flyers van Actie Kerkbalans bij u 
thuisgebracht.  

In de brief vraagt pastoor Han Akkermans u, zoals 
gebruikelijk in januari, om een bijdrage aan onze 
parochie. Een parochie die er is voor jong en oud, 
een parochie die jong en oud weet te inspireren. 

 

In de flyer lachen u mensen tegemoet die allemaal 
een voorwerp tonen dat voor hen dierbaar is als 
steun of als inspiratiebron: een kaars uit dankbaar-
heid, een vlag als herinnering, een missaal en en-
kele iconen met elk een eigen historie of als sym-
bool van verbondenheid, een sierlijke rozenkrans 
(foto) als troost en het kerkgebouw zelf als gastvrije 
plaats van samenkomst. Een kleine greep uit kost-
baarheden van onze parochianen voor wie het ge-
loof een bijzondere betekenis heeft. De Catharina-
parochie wil er graag voor zorgen dat alle parochi-
anen kunnen blijven bouwen aan hun verbonden-
heid, hun herinneringen, en lief en leed kunnen 
blijven delen met elkaar, samen kunnen blijven 
zingen en bidden. U kunt uw steentje daaraan bij-
dragen door mee te doen aan de actie kerkbalans 
en … misschien zelfs met een iets hogere bijdrage 
dan vorige keer!  Kijkt u ook eens op de site van de 
Catharinaparochie of een periodieke schenking 
misschien iets is voor u!  

Wij zijn u dankbaar voor elke bijdrage. 

En ook de bezorgers in de sneeuw bezorgt u een 
warm hart! 

Namens het bestuur, 
José van den Bogaart 
 

■ FINANCIËN EN PAROCHIESTATISTIEK 

Lasten              2018   
Personeel   155.446 
Onroerend goed     84.624 
Bisdom, vicaritaat e.d.   54.841 
Programma     27.317 
Beheer      27.919 
Totaal               350.147 
 
Baten                    2018 
Bijdragen parochianen 242.214 
Uit bezittingen     76.357 
Overig      33.287 
Totaal    351.858 
 
Resultaat      1.711 
 
Aantallen                                  2018 
Parochianen    27.081 
Huishoudens       16.334 
Betalende huishoudens    1.392 
Vrijwilligers         594 
Koorleden         186 
Dopen            47 
1ste Communie          35 
Vormsel             8 
Huwelijk             7 
Uitvaarten                      62 
 
Dion van den Wijngaard, 
penningmeester 
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VAN PASTORAAL TEAM 

■ PAROCHIEPLAN  

Het vorige Parochieplan van de Catharinaparochie 
liep af in 2018. Tijd dus om een nieuw plan te ma-
ken. Twee bijeenkomsten hebben aanzetten gege-
ven om een nieuw Parochieplan te schrijven.  
In mei 2018 was er een diocesane bijeenkomst in 
Hoeven waar pastores en vrijwilligers kennis maak-
ten met nieuwe vormen van parochieopbouw aan 
de hand van recente publicaties en praktijken. Met 
behulp van een aantal steekwoorden (eredienst, 
leerling-zijn, gemeenschap, dienstbaarheid, getui-
genis) werden vormen van pastoraat en gemeen-
schapsopbouw gepresenteerd. Die avond vond 
veel weerklank in het bisdom. In juni 2018 kwamen 
we met een groep parochianen uit de verschillende 
kernen van de Catharinaparochie bijeen onder lei-
ding van Vincent Schoenmakers, voormalig vicaris-
generaal van het bisdom Breda. We dachten na 
over de toekomst van de parochie aan de hand van 
een beeld: de parochie als huis. Wat is er nodig om 
een huis te bouwen: een fundament, draagbalken, 
muren, een dak. Dat gaf meteen een structuur aan 
het te schrijven Parochieplan.  
Met deze bijeenkomsten in het hoofd is er na de 
zomer van 2018 geschreven aan het Parochieplan 
2019-2022. Dat plan is daarna besproken in het 
pastoraal team en het parochiebestuur en is in fe-
bruari jl. als concept voorgelegd aan de parochie-
kerncommissies en aan de groep met wie we in 
juni 2018 bijeen waren aan het begin van het pro-
ces.  
Titel van het Parochieplan is geworden ‘Hier wordt 
een huis voor God gebouwd’. Aan de hand van een 
aantal elementaire vragen is de tekst opgesteld: 
Wie zijn we? Wat draagt ons? Wat bindt ons? Wat 
staat ons te doen? Wat hebben we nodig?  
Het Parochieplan wordt na de bespreking in de 
parochie ter goedkeuring doorgestuurd naar het 
bisdom. Als het definitief is vastgesteld, zullen we 
het op verschillende plaatsen en gelegenheden 
presenteren.   
 
Pastoor Han Akkermans, mede namens parochie-
bestuur en pastoraal team  
 

■ PIONIEREN IN SPAGAAT   

Annemiek, hoe is het met je project? Heb je al con-
crete resultaten? Wat doe je nu precies, ik zie je 
niet zoveel op zondag? Kun je contact leggen met 
deze basisschool, dat kunnen we toch aan jou vra-
gen nu? Hoeveel communicanten hebben we dit 
jaar?  
Zomaar een aantal vragen die de laatste weken 
aan mij gesteld zijn. Het zijn terechte vragen als je 
uitgaat van een pastoraal werker met als focus 
jonge gezinnen. Het zijn vragen die mij steeds weer 
in een spagaat brengen. Ik zou ze zo graag alle-

maal positief beantwoorden. De werkelijkheid van 
alledag ligt net anders.  
 

Pionieren   
Het project jonge gezinnen kun je verdelen in vier 
pijlers. Ten eerste catechese rondom doop, eerste 
communie en vormsel. Als tweede het ontwikkelen 
van nieuwe vormen van catechese voor jonge ou-
ders, jonge gezinnen. Ten derde de relatie tussen 
school en parochie en als laatste de pioniersop-
dracht: kijken wat je vanuit de parochie voor jonge 
gezinnen in de marge kunt betekenen in de ge-
meente Oosterhout.   
De laatste opdracht heeft mij naar Oosterhout ge-
bracht. Waarom? Omdat ik een bouwer ben. Ik heb 
er plezier in om mensen, vragen en verlangens met 
elkaar in verbinding te brengen. Ik vind het een 
uitdaging om te zoeken naar een goed antwoord op 
de vraag: wat kan de Catharinaparochie betekenen 
voor jonge gezinnen in de marge? 
    

Het woord pionieren heeft verschillende betekenis-
sen: nieuwe mogelijkheden onderzoeken, nieuwe 
mogelijkheden uitproberen en nieuwe wegen ope-
nen. Ik ben vooral bezig met de eerste betekenis 
van het woord: nieuwe mogelijkheden onder-
zoeken. Ik probeer met heel veel mensen in ge-
sprek te komen. Mensen uit het onderwijs, ouders 
van vormelingen en communicanten, mensen uit 
de plaatselijke politiek, actieve vrijwilligers uit de 
parochie. Ik spreek het liefst af bij mensen op het 
werk of thuis. Dit heeft twee redenen. Ik kan op 
deze manier Oosterhout en omgeving leren ken-
nen. Tegelijkertijd leer ik de mensen ook op een 
andere manier kennen omdat de omgeving ook 
altijd iets vertelt over wie ze zijn.   
 

Het uitgangspunt voor de komende maanden is om 
hier de meeste tijd aan te besteden. Dit is een hele 
uitdaging, want het directe werk rondom jonge ge-
zinnen is er ook. Het vraagt discipline en geeft vaak 
het gevoel dat ik in een spagaat zit. Ik kan immers 
niet alle vragen beantwoorden die parochianen mij 
stellen. Ik besteed veel tijd aan gesprekken met 
mensen waarvan de resultaten nog niet meetbaar 
zijn.  
 

Ik voel me vaak een leerling van Jezus. Jezus 
stuurt zijn leerlingen erop uit met een duidelijke 
boodschap: neem niets mee, geen reistas, geen 
eten voor onderweg. Jezus zegt dit zodat zijn leer-
lingen de boodschap horen: neem niets mee van 
wie je bent, maar sta open voor wat zich aandient. 
Ik merk dat ik deze zin vaak in mezelf herhaal als ik 
weer op weg ben naar een nieuw gesprek: luister, 
en het enige wat je hoeft te doen is te vertellen wie 
je bent en de vraag te stellen: kan ik iets voor je 
betekenen? Zo doe je dat. Dan ben je aan het pio-
nieren. En mag je vertrouwen dat er mooie dingen 
kunnen ontstaan. Wordt vervolgd.  
 

Annemiek Buijs-Tuytelaar  
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■ IN TAAL EN TEKEN 

Veertigdagentijd  
Veertigdagentijd is afgeleid van het Latijnse woord 
Quadragesima (40e). De 40-daagse voorberei-
dingstijd op Pasen, ook wel vastentijd genoemd, 
gaat terug op de veertig dagen die Jezus in de 
woestijn doorbracht in voorbereiding op zijn open-
bare leven. Ook van Mozes en Elia staat in de Bij-
bel dat ze veertig dagen vastten. In de liturgie van 
de veertigdagentijd heerst een sfeer van ernst en 
ingetogenheid. Het Gloria en het Halleluja worden 
niet gezongen; de versiering is sober. 
 

De veertigdagentijd begint 
met Aswoensdag en duurt 
tot Witte Donderdag. 
Aangezien de zondagen 
niet als vastendagen gel-
den, worden ze niet bij de 

veertig dagen geteld. Op de eerste zondag staat de 
bekoring van Jezus in de woestijn centraal, op de 
tweede zondag de Gedaanteverandering op de 
berg. De andere zondagen hebben thema’s die met 
de driejaarlijkse lezingencyclus wisselen. Vanaf de 
5e zondag worden de beelden in de kerk met doe-
ken bedekt. De laatste zondag van deze tijd is de 
Palm- of Passiezondag.  
 

Han Akkermans  
 

■ ALPHA-CURSUS  

Gezocht: teamleden, koks, afwassers, gesprekslei-
ders en bidders voor het opstarten van een nieuwe 
activiteit in de parochie.  
Wat is Alpha?  
In een sfeer van samen eten, samen luisteren en 
samen praten wordt tijdens tien avondbijeenkom-
sten op een laagdrempelige manier uitleg gegeven 
over de kern van het christelijk geloof.  Na vijf bij-
eenkomsten is er een Alphadag waarbij de deel-
nemers de kans krijgen om elkaar beter te leren 
kennen.   
Voor wie?  
De doelgroep van Alpha is heel divers. Alpha richt 
zich op kerkgangers en nieuwsgierige mensen die 
zelden of nooit in de kerk komen. Binnen Alpha is 
er alle vrijheid om te onderschrijven wat je belang-
rijk vindt en is er ruimte om te bespreken waar je 
vragen bij hebt in het leven.   
Wanneer?  
Alpha gaat plaatsvinden in het najaar op de 
woensdagavond vanuit de pastorie op de markt.   
Organisatie  
Om een Alpha-cursus te kunnen organiseren in de 
Catharinaparochie zoeken we vrijwilligers met ver-
schillende kwaliteiten. We zoeken mensen die er 
plezier in hebben om een of meerdere malen een 
eenvoudige maaltijd te verzorgen, we zoeken af-
wassers voor een of meerdere malen, mensen die 
de capaciteit hebben om een gespreksgroepje te 

leiden en zich aan een cursus van tien bijeenkom-
sten willen binden, mensen die voor ons willen bid-
den dat de Alpha-cursus mag slagen. Wil je mee-
doen? Een keer of je verbinden aan de hele cursus 
als gespreksleider of teamlid? Wil je je alvast op-
geven als deelnemer? We gaan starten in het na-
jaar en horen graag van jou!  
 

Info: https://www.alphanederland.org/   
 

E-mail: annemiek.buijs@catharina-parochie.nl  
of 06-16324465 (maandag, dinsdag en vrijdagoch-
tend) 
 

Natascha Bakx en Annemiek Buijs  
 

■ 24 UUR VOOR DE HEER  

Op initiatief van paus Franciscus wordt ieder jaar, 
voorafgaand aan de vierde zondag van de veertig-
dagentijd, een etmaal van gebed, 24 uur aaneen-
gesloten, georganiseerd in ieder bisdom. In het 
bisdom Breda zullen wij, evenals vorig jaar, hier-
mee een begin maken. De zusters van de Onze 
Lieve Vrouwe Abdij aan de Zandheuvel zetten hier-
voor hun kerkdeur open. Op vrijdag 29 maart, van 
12.00 uur tot en met de Vespers (ca. 17.30 uur), is 
de kerk open voor gebed en is het H. Sacrament 
uitgesteld. Er zullen ook priesters en pastores 
aanwezig zijn voor een gesprek en voor het sacra-
ment van de biecht.  
Vorig jaar vond deze gebedsestafette voor het 
eerst plaats in ons bisdom. Het werd zo een keten 
van gebed. Opvallend was dat er in Bergen op 
Zoom in de nachtelijke uren steeds een groep van 
10 tot 20 mensen bijeen was om de continuïteit te 
waarborgen. In de voorbereiding op de ’24 uur voor 
de Heer’ hebben ze ook dit jaar hun voorkeur voor 
de nacht uitgesproken, om die biddend door te 
brengen!   
 

Pastoor Han Akkermans  
 

■ VLUCHTELINGENKAMP NAKIVALE  

Nakivale (Uganda) is een groot vluchtelingenkamp 
van de UNHCR, de organisatie van Verenigde  
Naties die zich bezighoudt met het lot van vluchte-
lingen wereldwijd. Nakivale Refugee Settlement is 
gesticht in 1958 en ligt in het zuidwesten van 
Uganda. Uganda is een relatief rustig land te mid-
den van andere landen die door oorlog en geweld 
onleefbaar zijn geworden.  
In Nakivale wonen vaak tot 60.000 vluchtelingen: 
de meesten uit Congo, Rwanda, Somalië en  
Eritrea. De familie Ley, die in Oosterhout is komen 
wonen in juni 2018, heeft 5 jaar in Nakivale verble-
ven omdat ze hun stad Bukavu in Congo moesten 
ontvluchten. De meeste leden van de familie Ley 
zijn inmiddels bekende gezichten in de parochie: 
als kerkgangers, koorleden en misdienaars.  
Een van hen, Trésor Ley, was in het kamp initiator 
en bestuurslid van een voetbalclub, Nakivale  

https://www.alphanederland.org/
mailto:annemiek.buijs@catharina-parochie.nl
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Soccer Academy, opgericht op 15 augustus 2015. 
Voetballen is een sport waarmee met name de 
jongeren in het kamp zich graag bezighouden. Het 
bevordert de teamgeest en de contacten tussen 
bevolkingsgroepen in het kamp. Met relatief een-
voudige middelen kan er gevoetbald worden: ook 
zonder een strakke grasmat of andere voorzienin-
gen die we hier kennen.  

 
Trésor Ley blijft vanuit Oosterhout in contact met 
zijn voetbalclub en probeert hen te ondersteunen. 
Momenteel is er een project om basale spullen aan 
te schaffen: ballen, voetbalschoenen, shirts, hes-
jes, vlaggetjes. Via Trésor heb ik de afgelopen we-
ken contact gekregen met mensen van de voetbal-
club in Nakivale. Ze hebben me de beschrijving van 
hun project gestuurd en een begroting gemaakt om 
het materieel te kunnen aanschaffen. In totaal gaat 
het om € 1.282,00.  
 
Ze hopen dat wij, de parochianen van de Cathari-
naparochie, iets voor hen kunnen betekenen. Wilt u 
meedenken en meehelpen? Neemt u dan contact 
met me op.  
 
Pastoor Han Akkermans  
 

■ ZOMERROOSTER  

In het pastoraal team is gesproken over de invulling 
van het liturgisch rooster in de vakantieperiode. 
Veel parochianen die actief zijn in en rond de vie-
ringen zijn in die periode buiten de parochie en 
genieten elders van vrije dagen; ook de koren ken-
nen een vakantieperiode. Gezien de kleine bezet-
ting van het pastoraal team zijn we niet in staat in 
die periode alle vieringen te laten doorgaan. Daar-
om hebben we besloten in de zomerperiode een 
aantal vieringen te laten vervallen en andere te 
vereenvoudigen. In een aantal parochiekernen 
doen we in die periode een beroep op de vrijwil-
ligers om een aantal vieringen toch te laten door-
gaan, maar dan in eenvoudiger vorm. Op een later 
tijdstip laten wij u weten hoe het zomerrooster er uit 
zal zien.  
 

Pastoraal team Catharinaparochie  

CATHARINANIEUWS 

■ KINDERNEVENDIENSTEN 

De werkgroep kindernevendienst heeft een aantal 
drukbezochte nevendiensten achter de rug: de 
diensten met Kerst en met Driekoningen waren 
goed bezochte en gezellige bijeenkomsten. De 
dienst van 20 januari was door de aanwezigheid 
van de aspirant-communicantjes zelfs erg druk. 
Desondanks kreeg het verhaal van de bruiloft te 
Kana alle aandacht!  
 

We denken dat dat de kracht van de kinderneven-
dienst is: het evangelieverhaal dat tijdens de vie-
ring in de kerk aan bod komt, vertellen wij op een 
eenvoudige manier. De kinderen kunnen als ze 
willen vragen stellen. We diepen het verhaal ver-
volgens uit door erover te praten, te zingen of het 
na te spelen. Soms volgt tot besluit een puzzeltje, 
kleurplaat of een klein knutselwerkje.      
  
Tot aan de grote  
vakantie nodigen wij  
de kinderen uit op:  
31 maart,  
14 april (Palmpasen), 
21 april (Pasen),  
19 mei,  
9 juni en  
23 juni  
(feest van Sint Jan).  
  
N.B. Zoals eerder vermeld, sparen de kinderen per 
deelname aan de kindernevendienst een punt voor 
een presentje. Op 23 juni kunnen de kinderen na 
de viering in de basiliek voor de gespaarde punten 
een presentje kiezen.   
  
We hopen bij onze volgende kindernevendiensten 
weer op een flinke opkomst.  
Misschien binnenkort tot ziens?   
  
Namens de werkgroep kindernevendienst,  
José van den Bogaart  
 

■ IN 'DE VINDER'  

U heeft het wellicht al vernomen vanuit de krant, 
maar sinds 12 maart is er weer een avondviering in 
‘De Vinder’. De eerste dinsdag in de vastentijd!  
Na de evaluatie van de vieringen op woensdagoch-
tend is er met het pastoraal team besloten, dat er 
ruimte is voor de wens van de parochianen van de 
Antoniuskern: een avondviering! De vieringen in 
‘De Vinder’ zullen bestaan uit Woord- en Gebeds-
vieringen èn Eucharistievieringen.  
Deze vinden plaats op de dinsdagavond om 18.30 
uur. Een moment waarbij er nog geen viering was 
in de Catharinaparochie. De viering van de woens-
dag is verzet naar de donderdag (9.30 uur), omdat 
de vieringen in ‘De Vinder’ anders te dicht bij elkaar 
liggen.  



6 

In het weekblad ziet u telkens wat voor soort vie-
ring er de komende week in 'De Vinder' plaats-
vindt.  
Na beide vieringen is er gelegenheid voor ontmoe-
ting onder het genot van een kopje koffie of thee. 
Voor de vieringen is een werkgroep samen met 
pastoor Akkermans ontstaan, welke die vieringen 
zal vormgeven.  
De Antoniuskern zorgt voor de voorgangers in de 
ochtendvieringen op donderdag.   
Het Pastoraal Team voor de voorgangers in de 
avondvieringen op dinsdag.  
Ook zullen er vieringen opgeluisterd worden door 
een zanggroep. Het is de bedoeling dat er zo een 
samenzang ontstaat met de kerkgangers.  
Tevens zal er nog gekeken worden naar de in-
richting van de kerkzaal, dus volop actie in ‘De  
Vinder’. 

 
Negen opeenvolgende 
vieringen op de dinsdag 
(vanaf 16 april) worden 
extra bijzonder: in deze 
noveen (= negen keer) 
bidden we tot onze  
Heilige Antonius van 
Padua.   
 
 
 

Met z’n allen gaan we het voorjaar op een positieve 
manier tegemoet!  
  
Wees van harte welkom!  
  
Natascha Bakx, Antoniuskern  
 

■ GEMENGD KOOR ‘ST. JAN’  

Nieuwe leden 
In een tijd dat er links en rechts nogal wat koren 
stoppen, mag het St. Janskoor zich verheugen op 
een gestage aanwas van nieuwe leden. De moeite 
waard om eens te onderzoeken hoe dat zit…  
Vanwege de privacy hebben we de namen wat 
gewijzigd.   
De oudste van het stel, we zullen hem Piet noe-
men, heeft veel te laat het koor ontdekt, zo zegt hij 
zelf. ‘Mijn vrouw zei altijd wel dat ik daarbij moest 
gaan, maar ja, ik verzon allerlei smoesjes om het 
maar niet te doen en toen ik het uiteindelijk wél 
deed had ik spijt dat ik niet veel eerder was ge-
gaan!’ Nu zingt Piet zoveel mogelijk mee, ook bij 
uitvaarten en heeft hij een mooie hobby gevonden. 
Henk daarentegen heeft al heel lang gezongen, bij 
allerlei koren, ook in andere parochies maar is, nu 
hij lid is geworden van het St. Janskoor, altijd weer 
aangenaam verrast door de sfeer in het koor en in 
de kerk. ‘Zo’n mooie muziek, van gregoriaans (dat 
ik nog nooit heb gezongen hoor) tot Mozart en weet 
ik veel wie… Steeds weer een ontdekking. En dan 

die derde helft in het nabijgelegen etablissement… 
heeeel gezellig!’  
Willem en Kees zijn oude rotten in het vak, en niet 
in de streek geboren. Beiden kennen het klappen 
van de kerkmuzikale zweep wel. Ze waren al vanaf 
het begin, toen ze voor het eerst in de Basiliek 
kwamen, onder de indruk van het gebouw, de or-
gels en de koorzang. ‘Daar wilden we wel graag bij 
horen en ons steentje aan bijdragen. We worden 
geleid door twee competente musici en dat doet 
heel goed. En als vreemdeling in Jerusalem wer-
den we vanaf het begin hartelijk ontvangen en dat 
is heel belangrijk!’.  
 

Dat hartelijk ontvangen ervaarden Agnes en Pleun 
ook. Ook zij kwamen niet uit Oosterhout, zelfs niet 
uit Brabant maar ze vonden al snel een plaats in 
het koor, de ene bij de sopranen en de andere bij 
de alten. ‘Het lid zijn van zo’n koorgroep geeft heel 
veel sociale contacten, elke repetitie op maandag-
avond, bij zondagsvieringen, bij uitvaarten, al is dat 
laatste natuurlijk wat minder vrolijk… Het is een 
prettige club mensen!’  
Anna, die wel ‘van dizze kant komt’ ervaart de hu-
mor en de gezelligheid in het koor als heel belang-
rijke factoren. ‘Het is nooit een dooie boel en altijd 
wel wat te beleven of te lachen.'  

 
 
 
 
Zó hoeft het nou ook weer 
niet… 
 
 
 
 
 

 
 

En zo ziet u maar: die 31 koorleden hebben hun 
plek gevonden; sommigen al heel lang en anderen 
nog maar heel kort.   
 
Misschien dacht u bij lezen ook wel: da’s iets voor 
mij! Wel dan, niet getreuzeld en maandagavond in 
de pastorie of in de kerk gezellig komen aanslui-
ten.  
Velen gingen u reeds voor!  
 
Frans Bullens,  
dirigent St. Janskoor 
 

■ MEDIAVIERINGEN 

De eerste van zes mediavieringen in 2019 vanuit 
de Basiliek werd verzorgd op zondag 13 januari 
met medewerking van het Sacramentskoor uit Bre-
da. De viering werd op televisie voorafgegaan door 
het geloofsgesprek van Leo Fijen met pastoor Han, 
opgenomen in de monumentale gang van de pas-
torie.  
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Het leven van Han als benedictijner monnik in het 
klooster werd besproken, waarbij hij  Benedictus 
aanhaalt, die zegt: Ga op weg en zoek! Die lei-
draad probeert Han ook als pastoor voort te zet-
ten.   
  
De volgende mediaviering in Basiliek St. Jan is op 
12 mei (Moederdag) en begint dan om 10.30 uur. 
Thuis is de viering te volgen op NPO2.  
  
De resterende vier mediavieringen uit Oosterhout 
van dit jaar vinden plaats vanaf augustus en de 
data vermelden we in het volgende parochieblad.  
  
Ad van der Made  
 

■ KUNST IN DE KERKEN 

Engelen  
In de bijbel kom je regelmatig engelen tegen die 
mensen helpen, of een goddelijke boodschap 
overbrengen. Heel bekend, in woord en beeld, is 
de engel van de annunciatie. In het Angelus staat: 
‘De engel des Heren heeft aan Maria gebood-
schapt’. Dit wordt afgebeeld op een medaillon van 
Niel Steenbergen in de basiliek.   
Een glas-in-loodraam in de Sint Marcoenkerk laat 
de engel zien die Abraham tegenhoudt, als hij  
Isaäk gaat offeren.  

In Oosteind zie je naakte 
engeltjes, putti, op de preek- 
en biechtstoel, heel vrolijk 
en aantrekkelijk.  
In kerken worden engelen 
op veel manieren uitge-
beeld. 
  
Maar wat weten we over 
engelen?  
 

Engelen zijn al vóór het Christendom bodes, bood-
schappers tussen God en de mensen.  
Volgens de joodse en christelijke overlevering zijn 
er echter ook engelen die staan aan Gods troon en 
hem aanbidden en lof prijzen.   
Men gelooft dat engelen zijn geschapen door God, 
zonder stoffelijk lichaam. Maar waar we woorden 
voor hebben, willen we ook uitbeelden. Engelen 
krijgen een menselijke gestalte.  
De eerste christelijke engelen zijn mannelijk, dra-
gen een tunica (lange jurk, tuniek) met pallium 
(soort sjaal) en hebben soms een baard. Pas na de 
vierde eeuw krijgen ze, naar oud voorbeeld, vleu-
gels, omdat ze zich als vogels door de lucht bewe-
gen. In de middeleeuwen zien ze er jeugdig uit om-
dat ze niet verouderen. In de loop der tijd gaan ze 
door hun klassieke schoonheid en bevallige kleding 
op vrouwen lijken.  
Interesse in klassieke kunst leidt ook tot het beeld 
van putti, kindengeltjes, de christelijke versie van 
antieke cupido’s. Deze lieflijke, beweeglijke engel-
tjes worden erg populair. In de kerk van Oosteind 

vind je er prachtige voorbeelden van. Een variant is 
het cherubijnenkopje, een engeltje met alleen een 
kinderkopje en vleugels.  
   
Drie belangrijke aartsengelen zijn Gabriël, Michaël 
en Rafaël.   
De engel Gabriël brengt Maria de boodschap dat zij 
zwanger is. Gabriël betekent ‘man Gods’. Hij is een 
boodschapper van God, afgezant bij belangrijke 
gebeurtenissen die met verlossing in verband 
staan.  

In het medaillon van 
Niel Steenbergen 
herkennen we de 
engel aan zijn vleu-
gels.  
Gabriël is van oor-
sprong geen aarts-
engel, maar heeft 
promotie gemaakt, 
waarschijnlijk vanwe-
ge het belang van de 
annunciatie. God 
zendt toch niet de 

eerste de beste engel naar Maria!  
Vaak draagt de engel bij de annunciatie een lelie-
tak of een olijftak. De lelietak wijst op het seizoen 
waarop de annunciatie plaatsvond, de lente, en is 
het symbool van de zuiverheid van Maria.  
De olijftak verwijst naar de komst van Christus, de 
Messias, brenger van de vrede.  
Michaël is de voornaamste aartsengel. Hij leidt de 
overledenen het eeuwig leven binnen. Veel afbeel-
dingen tonen hem in wapenuitrusting, strijdend met 
een draak (of een duivel) die het kwaad vertegen-
woordigt. Michaël betekent ‘wie is als God?’ Hij 
weegt de verdiensten en tekorten van de mens bij 
het laatste oordeel; hij vecht voor de overwinning 
van het goede.  
Rafaël betekent ‘God heeft genezen’ en wordt af-
gebeeld met een vis, of artsenijbus, waarin de gal 
van een vis zit. Dit beeld komt uit het Bijbelse ver-
haal over Tobias. Rafaël begeleidt de jonge Tobias 
op reis en geneest bij terugkomst Tobias’ vader 
van zijn blindheid.   
Uit dit verhaal komt waarschijnlijk de voorstelling 
van de engelbewaarder en beschermengel.   
Kent u het nog? Als ik ’s avonds slapen ga, volgen 
mij veertien engeltjes na...  
  
Liesbeth Berflo  
 

■ REFLECTIE  

Vanuit de Antoniuskern sluiten Thea en ik aan bij 
het overleg met het pastoraal team. Dit omdat er 
geen PKC of Antoniusraad meer is en er voor de 
toekomst in 'De Vinder' wel vanuit de Antoniuskern 
overleg nodig is met het pastoraal team.   
 
Wat mij vooral opvalt, is dat we niet zomaar de 
agenda af gaan, maar vooral ook filosoferen over 
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het grote geheel. Laat dat nou net zijn waar ikzelf 
de afgelopen jaren maar weinig over nagedacht 
heb.  
Waar ik het zo ‘gewoon’ vond dat de Antoniuskerk 
er stond. Waar het zo ‘normaal’ was dat de vierin-
gen dus naar 'De Vinder' gingen toen deze prachti-
ge kerk gesloten werd. Zo normaal als alle dingen 
in het leven waar je aan gewend bent.  
In het leven word je er op vroege of late leeftijd 
mee geconfronteerd dat wat zo gewoon lijkt, eigen-
lijk heel bijzonder is: een gezondheid, het hebben 
van gezins- en/of familieleden, vrienden en materi-
ele zaken zoals een dak boven je hoofd. Bij menig 
jong huishouden, zoals bij ons, is het toch even 
flink  schakelen als de auto het niet meer doet, de 
vaatwasser het begeeft en nog erger de wasma-
chine! We moeten er snel naar handelen, snel voor 
een nieuwe zorgen en de tijd zonder ‘overleven’.  
Met definitieve zaken gaat dat toch heel anders. 
Met verlies van een geliefde, kind, familielid of 
vriend gaan we door een rouwproces. Hierbij zoek 
je steun bij de mensen om je heen, leden binnen 
de parochie of professionele hulp. Wij vinden het 
normaal om na zo’n verlies te rouwen. Het doet pijn 
en kost tijd. Tijd heelt de wonden zeggen we dan, 
maar we vergeten soms dat bij diepe wonden litte-
kens achterblijven. Deze kun je altijd lelijk blijven 
vinden of koesteren. Je laten herinneren aan iets 
wat geweest en gebeurd is.  
 

Binnen de parochies zijn de parochianen als broe-
ders en zusters. Ook op vakantie kunnen we dit 
gevoel ervaren als we aldaar een mis bezoeken. 
Die verbondenheid is sterk.  
Als één van de ankers, zoals een kerkgebouw, 
wegvalt dan mis je iets essentieels. Net zoals bij 
het verlies van een vader of moeder. Wat er al eer-
der was dan jij en er voor je gevoel altijd was.  
Bij het verlies van zo’n gebouw hoort een rouwpro-
ces: we kunnen het niet geloven, het is zo definitief, 
het is onomkeerbaar… We gaan het rouwproces in 
waarbij we blijven reanimeren waar nodig en alle 
hulpmiddelen worden ingezet, waarbij we ontken-
nen, het terug willen draaien en uiteindelijk moeten 
accepteren dat het eindig is. Pijn, verdriet, on-
macht… Hoe mooi als we bij onze broeders en 
zusters steun kunnen vinden om te verwerken en 
door te gaan. U weet dat dat voor de één makkelij-
ker is dan voor de ander. Ook bij het verlies van 
dierbaren accepteren we dat ieder zijn of haar ei-
gen rouwproces door moet op eigen wijze. Ook in 
dit geval is dat zo.  
Met deze periodieke overleggen voel ik dat er iets 
opgebouwd wordt. Dat niet het geheel eindig is, 
niet de hele familie dood is. Ik voel de steun en de 
kracht om door te gaan. Om nooit te vergeten wat 
wás. Om niet te vergeten wat er ìs.   
  

Natascha Bakx, Antoniuskern 
 
 
 

■ VERHAAL CENTRAAL 

De Catharinaparochie Oosterhout wil verhalen la-
ten klinken. Verhalen verteld door en voor mensen 
uit onze gemeenschap. Wij willen mensen bijeen-
brengen en over actuele thema’s/onderwerpen met 
elkaar in gesprek gaan. Eén keer per maand op 
dinsdagavond is er een programma van ruim een 
uur in de Verrijzeniskerk, Vondellaan 43.  

Dat ziet er als volgt uit: 

Ca.    19.15 uur     Welkom met koffie/thee en koek 

          19.30 uur     Verhaal centraal  

Ca.     20.00 uur     Start gesprek 

Ca.     20.15 uur     Koffie/thee  

Ca.     20.30 uur     Afronding en naar huis 

9 april     Werken in Congo, een jongensdroom 
Henny Hoedemaker | Werken in Congo, een jon-
gensdroom, die bij de Priesters van het H. Hart in 
Bergen op Zoom gewekt werd en in 2018 werke-
lijkheid. Priester is Henny niet geworden, maar fy-
siotherapeut. Op latere leeftijd is hij theologie gaan 
studeren en kwam hij in contact met pater Martien 
Konings, ook priester van het H. Hart. Hij had in de 
jaren tachtig van de vorige eeuw een revalidatie-
centrum in Kinsangani opgericht. Via gesprekken 
met hem kwam Henny in zijn Centre Simama 
(Swahili voor Sta Op). 
 
14 mei    Wie is God voor mij/voor ons? 
Kees Maas en Zuster Elia | Onze tijd lijkt een tijd te 
zijn van Godverlatenheid.  
In dit verhaal en bijbehorende beelden richten Kees 
en Elia met ons de antenne op Hem. Opnieuw naar 
Hem op zoek. De mensheid is steeds op zoek ge-
weest naar God. Blijkbaar bestaat er zoiets als een 
oerverlangen. Bepaalde mensen hebben daar iets 
van mogen ervaren. Hun is iets geopenbaard van 
dat mysterie. Ons wellicht ook. 
 
18 juni    De icoon “het Mandylion” 
Zuster Irene Kooijmans | Zij leeft in de zusterge-
meenschap van de Onze Lieve Vrouwe Abdij. Zij 
schildert vanaf 1993 ikonen en heeft zich verdiept 
in de wereld van de iconen. In deze tweede bijdra-
ge van zuster Irene gaan we op zoek naar de oor-
sprong van het gelaat van Christus. Hoe komt het 
dat we Christus op iconen en schilderijen snel her-
kennen. Hoe is zijn beeld ontstaan. De icoon “het 
Mandylion” is het basisbeeld waarmee we deze 
ontdekkingstocht gaan ondernemen.” 
Let op zuster Irene vertelt haar verhaal in de ont-
vangstruimte (het hoofdgebouw dat men direct ziet 
wanneer men de poort binnenrijdt) van de Onze 
Lieve Vrouwe Abdij van de Zusters Benedictines-
sen: Zandheuvel 90, 4901 HX Oosterhout en dus 
NIET in de Verrijzeniskerk. 
Dit verhaal begint om 19.00 uur (vanaf 18.45 uur 
welkom voor koffie/thee). Na afloop kan iedereen 
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die dat wil om 20.15 uur deelnemen aan de dag-
sluiting in de kapel. De dagafsluiting is rond 20.30 
uur afgelopen. 
 
Jong en oud zijn van harte welkom op deze avon-
den. Indien vervoer een probleem is, dan kunnen 
wij u ophalen en/of thuisbrengen. Bel of mail daar-
voor de Verrijzeniskerk: 
Telefoon: 0162-453502  
E-mail: info@verrijzeniskerkoosterhout.nl 
 
Jos Bleijlevens, Verrijzeniskern 
 

■ DAG VAN DE WENENDE MOEDERS  

Zaterdag 28 februari 1948, nu 71 jaar geleden, 
publiceerde het Nieuwsblad voor het Kanton van 
Oosterhout een interessant artikel over een gevon-
den oud schilderij. Dit bleek de ontdekking te zijn 
van een belangrijk middeleeuwse triptiek.  
De triptiek werd gevonden op de zolder van de St. 
Janspastorie. Het drieluik is zo rond 1519, nu dus 
500 jaar geleden, geschonken aan de St. Janskerk 
als altaarstuk. Aan de hand van enkele kenmerken 
op de twee zijluiken kon worden vastgesteld dat het 
schilderstuk geschonken is door Adriana Monincx, 
de echtgenote van Joost - heer van Dongen - en 
haar dochter Josyna.  
  
Het middenstuk van de triptiek is een piëta, een 
voorstelling van de H. Maagd, een wenende moe-
der, treurend gezeten met het lichaam van haar 
dode zoon op haar schoot.   
  
Adriana en Josyna hebben, nu 500 jaar geleden, 
niet zomaar voor deze smartelijke afbeelding geko-
zen. Door vele verschrikkelijke gebeurtenissen in 
haar gezin was ook Adriana een treurende moeder. 
Het is niet uitgesloten dat zij op deze wijze haar 
verdriet tot uitdrukking heeft willen brengen.  
  
Treurende moeders, die hun smart kenbaar willen 
maken, waren er in het verleden, zijn er nu, maar 
ook in de toekomst zullen zij er zijn. We denken 
aan de wijze waarop de Argentijnse dwaze moe-
ders hun grote verdriet geuit hebben. Zéker mogen 
we ook de in stilte treurende moeders niet verge-
ten.   
  
Moeders die een kind verloren hebben. Moeders 
die hun kind zijn kwijt geraakt. Moeders die geen 
contact meer kunnen hebben met hun kind. Moe-
ders die... vult u zelf maar in. Al deze moeders met 
grote smarten verdienen aandacht, verdienen 
steun, verdienen troost, een plaatsje waar ze een 
schouder vinden om een traan te mogen laten.   
  
Dat zij hun droefenis mogen delen met Maria.  
Maria die wenend haar zoon ontmoet op weg naar 
Golgotha, die wanhopig zijn wonden tracht te stel-
pen, die bedroefd zijn dode lichaam in haar armen 

neemt. Laat Maria de moeder van smarten de we-
nende moeders troost en kracht geven.  
  
Wat zou het mooi zijn als we een dag hebben met 
aandacht voor wenende moeders. Zoals we ook 
een dag hebben voor de rechten van het kind, en 
een dag voor … … …  
Zou de Stille Zaterdag na Goede Vrijdag hier ge-
schikt voor zijn? De Stille Zaterdag als dag voor de 
wenende moeders! Zou de Catharinaparochie hier 
iets in kunnen betekenen?   
 
Frans van Wanrooij, Antoniuskern 

  

  
  

Het bovengenoemd drieluik is momenteel te be-
zichtigen in het Stedelijk Museum Breda, in de Col-
lectie van Stichting Bisschoppelijk Museum. Dit is 
een verzameling afkomstig uit kerken en kloosters 
van het bisdom Breda, aangevuld met aankopen 
en legaten.  
 
Voor meer informatie over deze triptiek zie website 
Heemkundekring De Heerlijkheid Oosterhout: 
www.heemkunde-oosterhout.nl 
 

■ INLOOP “DE PASTORIE”  

Op dinsdag 12 februari is het driejarig bestaan ge-
vierd van de inloop in Oosteind.  

 
De ochtend werd gestart 
met koffie en thee, met 
heerlijke taart in de vorm 
van een hart.  
Erg toepasselijk omdat de 
inloop drie jaar geleden op 
Valentijnsdag is gestart.  
 

Rond het middaguur ge-
noot eenieder van een 
heerlijke warme maaltijd. 

Vervolgens was er ‘s middags een klein feestje 
georganiseerd in de vorm van een optreden van de 
band “Klein Amusement” in de "Tweede Kamer". Zij 
hebben met vier bandleden heel gezellige liedjes 
gespeeld en gezongen. Vele liedjes konden we met 
z’n allen meezingen. 

Vervolg op pagina 12 
 

mailto:info@verrijzeniskerkoosterhout.nl
http://www.heemkunde-oosterhout.nl/
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■ KRONIEK VOOR WIE DE KLOK LUIDDE 

Het H. Doopsel ontvingen  
 

18-11 Roxy Mulder (Verrijzenis) 
25-12 Kerene Michaela Annuntiata Ntabala  
 (Basiliek) 
26-12 Mischa Aarts (Marcoen) 
26-12 Nora Alpak (Marcoen) 
 

Van ons gingen heen     
 

29-10 Jan Leijten (Joh. de Doper) 
28-11 Hannes Henraat (Basiliek) 
01-12 Pol van Riel (Basiliek) 
01-12 Tonny Broeders-van Halteren 
 (Marcoen) 
14-12 Piet van Strien (Joh. de Doper) 
28-12 Riet van Dongen-van der Loo  
 (Joh. de Doper) 
29-12 Annie van Leijsen-van de Riet 
 (Joh. de Doper) 
06-01 Anne-Marie Wels-Spelter (Basiliek) 
09-01 Wil Stuart-Maarse (Basiliek) 
06-02 Louis Bossers (Joh.de Doper) 
06-02 Bets van Strien-Buiks (Joh. de Doper) 
08-02 Walther Baijens (Basiliek) 
09-02 Joke Coremans-Verkooijen  
 (Joh. de Doper) 
23-02 Dine Akermans-Dekkers (Basiliek) 
 

Mogen zij in Gods liefde verder leven. 
 

Het H. Vormsel ontvingen 
 

Op 30 november 2018 ontvingen in de  
Joh. de Doperkerk het H. Vormsel: 
 
Ruben Bakx, Christina Broeders,  
Myrthe Buinsters, Martijn van Dongen,  
Elizabeth van Gils, Britt van Erk,  
Maria Elena Astarita en Alessandro Astarita. 
Vormheer was Vicaris W. Wiertz 
 

Dat Gods Geestkracht in jullie mag werken. 
 

■ SPECIALE VIERINGEN 

GOEDE WEEK 

KBO-paasviering Den Hout 

11 april De Brink H. Akkermans     10.00 uur 
  Eucharistie en wijding palmtakjes 
 

Palmzondag 
13 april De Brink H. Berflo     19.00 uur 
  Woord en gebed 
13 april Joh.de Doper S. Lange     19.00 uur 
  Woord en communie 
  Wijding palmtakjes  
14 april Verrijzenis             9.30 uur 
  B. van Leijsen/G. van Bree 
  Eucharistie en gezinsviering 
  Wijding palmtakjes 

14 april Basiliek St. Jan        10.00 uur 
  Kinderen kunnen zelfgemaakte 
  Palmpaasstok meebrengen  
  naar de viering 
  Wijding palmtakjes 
14 april Marcoen     Th.v.d.Leest   11.00 uur 
  Eucharistie en 
  wijding palmtakjes 
   
Boeteviering 
16 april Basiliek St. Jan        19.00 uur 
De viering in De Vinder vervalt deze dag 
 
Chrismaviering 
17 april H. Willibrorduskerk 
  Teteringen              19.00 uur 
 
Donkere Metten 
Woensdag 17 april Basiliek St. Jan      21.15 uur 
Donderdag 18 april idem          21.15 uur 
Vrijdag 19 april idem          21.15 uur 
 
Witte Donderdag 18 april parochiële viering 
Basiliek St. Jan Pastoraal Team     19.00 uur 
 
Goede Vrijdag 19 april 
De ochtendviering van 9.00 uur in Basiliek vervalt 
 
Kruisweg 
Joh. de Doper  R. Loonen         15.00 uur 
Basiliek St. Jan H. Akkermans         15.00 uur 
H. Marcoen  H. Berflo          15.00 uur 
 
Kinderkruisweg 
H. Marcoen  A.Buijs/G.van Bree 16.30 uur 
 
Goede Vrijdagviering 
Basiliek St. Jan H. Akkermans         19.00 uur 

 
Paaswake 20 april parochiële viering 
Basiliek St. Jan Pastoraal Team      22.00 uur 
    
Eerste Paasdag 21 april 
Joh. de Doper  W. de Leeuw           9.30 uur 
Verrijzenis  C. Maas           9.30 uur 
Basiliek St. Jan H. Akkermans         10.00 uur 
H. Marcoen  Th.v.d.Leest         11.00 uur 
 
Tweede Paasdag 22 april 
Basiliek St. Jan H. Louws         10.00 uur 
 
Viering en Processie Maaikes Dorst 5 mei 
H. Marcoen  H. Akkermans         11.00 uur 
 
Eerste Communievieringen 26 mei 
Basiliek St. Jan          Pastoraal Team      10.00 uur 
              12.00 uur 
 
Hemelvaart 30 mei parochiële viering 
Basiliek St. Jan Pastoraal Team      10.00 uur 
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Eerste Pinksterdag 8/9 juni 

De Brink       S. Lange                19.00 uur 
Joh.de Doper       H. Wortel                19.00 uur 
Verrijzenis       S. Lange                    9.30 uur 
Basiliek St. Jan   H. Akkermans           10.00 uur 
H. Marcoen     Th. v.d. Leest            11.00 uur 
 
Tweede Pinksterdag (parochiële viering) 10 juni 
Basiliek St. Jan   H. Akkermans           10.00 uur 

 

■ 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. 
 
Inloop “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. 
 
Inloop “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 tot 11.30 uur. 

 

SACRAMENTEN 

■ NA HET VORMSELPROJECT 

Op bezoek bij de dominee  
Op 11 februari was ik als vormeling uitgenodigd 
voor een bezoek aan de dominee. Het leek mij een 
leuk idee om eens te zien hoe de protestanten hun 
geloof vormgeven. Ik ben daar samen met Stefan 
Lange naartoe geweest. Er waren zes kinderen die 
tussen de 10 en 15 jaar oud waren. We hebben 
eerst bami gegeten en daarna een superlekker 
toetje.  
 

Tijdens het eten was het gezellig en werd er ge-
sproken over van alles en nog wat: school, Fortnite, 
voetbal, enzovoort. Na het eten hebben we een 
spel gespeeld met foto’s en teksten. Deze gingen 
over de kerk en gaf de verschillen en overeenkom-
sten weer tussen de Protestantse en Katholieke 

Kerk en stelde vragen over allerlei bezigheden, 
zoals: wat doe je op zondag? Hoe beschrijf jij je-
zelf? Wat vind je leuk om te doen? En nog meer. 
Hierdoor ontstond er een leuk gesprek en vervolg-
de het gesprek uiteindelijk zonder de kaartjes.  

Ik vond het heel erg leuk om er te zijn en ik ben 
uitgenodigd om ook een keer in de Protestantse 
Kerk te kijken, want de Katholieke Kerk ken ik 
goed, maar ik ben heel benieuwd naar de verschil-
len.  

Mocht je twijfelen of dit leuk is... dit is hartstikke 
leuk! Het zijn toch ander soort gesprekken dan met 
klasgenoten. Ga een keer mee!  

Groetjes, Ruben Bakx (10 jaar)  

■ EERSTE COMMUNIE 

We zijn gestart!  
Wil je in de Catharinaparochie je eerste communie 
doen, dan verbind je jezelf aan een heel traject van 
bijeenkomsten voor ouders en kinderen, vieringen 
en een uitstap. Voor een aantal ouders is dit een 
vanzelfsprekendheid. Voor andere ouders is het 
een keuze waar ze echt wel aan moeten wennen. 
Een enkel gezin haakt zelfs af.  
  
We bereiden ouders en kinderen voor tijdens vier 
zondagochtenden in Dorst. Hiervoor gebruiken we 
het model van familiecatechese. Kinderen en ou-
ders krijgen parallel aan elkaar catechese. Er is 
een kleine pauze en dan sluiten we aan bij de zon-
dagse viering in Dorst. Zo ben je als gezin een hele 
zondagochtend onder de pannen.  
 

Een van de werkgroepleden van de eerste com-
munie verwoordt het zo: "Toen mij gevraagd werd 
om te helpen bij de begeleiding van Eerste Com-
municanten, was ik al direct enthousiast. Het wer-
ken met kinderen is voor mij niks nieuws, maar om 
dat te combineren met het geloof is een nieuwe 
uitdaging."  
   
Het is zo ontzettend leuk om de ‘waarom’-vragen 
van kinderen te krijgen over zaken in de kerk. De 
nieuwsgierigheid en momenten van humor tussen-
door. De vragende blikken wanneer er een stukje in 
kerktaal voorgelezen wordt. En vervolgens de vol-
doening wanneer het je lukt om het in kindertaal uit 
te leggen zodat de communicantjes het begrijpen.   
Wat mij enorm raakte, was het volgende. We wa-
ren met de kinderen bij elkaar en hadden het over 
het buitengesloten worden door anderen. Een jon-
gen vertelde over een pesterijtje waarbij gezegd 
werd: ‘’Het is al vol, jij kan er niet bij.’’ Waarop één 
van onze communicantjes zachtjes antwoordde 
‘’Maar eigenlijk is het nooit vol.’’ Iedereen is wel-
kom en het is bijzonder dat zij dat, op die leeftijd, 
zo mooi wist te brengen.  
 

Op zondagochtend waren we samen met de ou-
ders en kinderen begonnen in de kerk en daar 
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hebben we de ochtend ook weer samen afgeslo-
ten. Het is mooi om te zien dat de kinderen, na de 
catechese, meer oog hebben voor wat er in de kerk 
gebeurt en dat ook beter begrijpen.  
  
De kop is eraf. Op 10 maart presenteerden de kin-
deren zich tijdens de Eucharistieviering van 11.00 
uur in de Marcoenkerk in Dorst.  
Het was leuk dat er parochianen aanwezig waren 
die de Eerste Communicanten verwelkomden in 
onze Catharinaparochiegemeenschap.  
 

Werkgroep Eerste Communie  
 
Vervolg van pagina 9 
 
Inloop “De Pastorie” Oosteind 
Het was een sfeervolle muziekmiddag, waar zelfs 
enkele gasten op de dansvloer gingen!  
En als kers op de taart werden de inloopgangers 
door de leerlingen van basisschool St-Jan gefelici-
teerd met een ludieke zelfgemaakte felicitatie.  

We gaan weer met veel plezier verder met z’n allen 
en hopen ook u een keer te mogen begroeten tij-
dens de openstelling van onze inloop. Op naar de 
4e verjaardag!  
Nieuwsgierig geworden? Kijk ook eens op onze 
website voor alle activiteiten:  
www.depastorie-oosteind.nl 
 
Anny van Dongen, Dimphie Lips en Riejette Lefel, 
St. Joh. de Doper kern  
 

■ JUBILARISSEN IN VERRIJZENISKERK  

Op 18 december 2018 mochten wij twee dames in 
het zonnetje zetten.  
Het betrof mevrouw Truus Wolfs-van Os en Toos 
van Eijl-Nuijten. Beiden waren 50 jaar lid van het 
Dameskoor.  
Truus was vanaf het ontstaan van de Verrijzenis- 
parochie actief in het rouw- en trouwkoor en tot 
2019 nog steeds actief in het Dameskoor van de 
Verrijzeniskerk.  
Toos begon met zingen in de Nazarethkerk. Toen 
die kerk gesloten werd, is zij aangesloten bij het 
Dameskoor van de Verrijzeniskerk.  

Wij zijn hen beiden dankbaar voor hun inzet en 
hebben dat geuit met een mooie bos bloemen en 
een gouden speld. 

  
Toos van Eijl – 
Nuijten krijgt de 
Gregoriusspeld 
opgespeld door  
Jo van Beek  
 
 
 
 
 
 
  
Truus Wolfs – 
van Os krijgt de  
Gregoriusspeld 
opgespeld door 
Jo van Beek  

 
 
 
 

Jos Bleijlevens, Verrijzeniskern 
 

■ MARCOENKERN DORST  

Op de kerk in Dorst staat altijd een tekst. Nu, terwijl 
ik dit schrijf, staat er: Samen vieren is samen de-
len.  
Een schitterende tekst als je het mij vraagt die tot 
nadenken aanzet. Er is zoveel dat we met elkaar 
kunnen delen.  
  
Wilt u een misintentie opgeven?  
Dat kan bij Bernard Verhulst en Rian van Tilburg.   
Het stipendium van € 10,50 graag contant betalen.  
  
Bedevaart Kevelaer  
Op 15 mei is er een wervingsbijeenkomst voor de 
bedevaart naar Kevelaer om 19.30 uur op de pas-
torie. Dit jaar is het de 300e bedevaart vanuit de 
regio naar Kevelaer.  De bedevaart vindt in de 
tweede helft van dit jaar plaats. U bent van harte 
uitgenodigd voor deze bijeenkomst.  
  
Mei-maand, Maria-maand  
Op dinsdagavond wordt de rozenkrans gebeden. 
Tiny van Velthoven bidt voor; een koorlid is aanwe-
zig om met de bidders ook te zingen.   
Iedereen is van harte welkom op dinsdagavond om 
19.00 uur.   
 
Actie Kerkbalans  
De Aktie Kerkbalans heeft een mooi resultaat op-
geleverd.  

http://www.depastorie-oosteind.nl/
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Het is goed om te constateren dat er meer mensen 
deelnemen aan de Aktie Kerkbalans en dat de toe-
zeggingen voor 2019 hoger zijn dan vorig jaar.  
Dank u wel voor uw steun aan de Catharinaparo-
chie. Iedereen die aan de Aktie heeft bijgedragen, 
op wat voor manier dan ook, hartelijk dank.   
  
Vastenaktie  
Het doel van de vastenaktie dit jaar is een project 
in Congo waarbij onze dorpsgenoot en mede-
parochiaan Henny Hoedemaker is betrokken.  
Elders in het parochieblad leest u er meer over.  
Binnenkort wordt achter in de kerk een fototen-
toonstelling ingericht; zeker de moeite waard om te 
bekijken.  
  
Vieringen rondom Pasen  
Staan elders in het parochieblad vermeld.  
 
Mede namens Dion en Harry wens ik u allen een 
goede veertigdagentijd en een Zalig Pasen.  
  
Corry van den Bosch, Marcoenkern  
 

BUITENLANDCORRESPONDENT 

Thomas Kop verblijft een jaar in een Dominicaans 
klooster in Eveux, een dorpje ten westen van Lyon 
in Frankrijk. Hij wisselt zijn werkzaamheden in het 
klooster af met assistent-leraar Engels aan een 
middelbare school. In het parochieblad deelt hij zijn 
ervaringen met ons. Hieronder deel 2:  
  
We zijn alweer een aantal maanden verder. Toen ik 
rond Kerstmis terug was, had ik weer even de ge-
legenheid de vers klaargemaakte kip van mijn oma 
te proeven of een speciaalbier te heffen met vrien-
den. Maar dat was snel voorbij; voor ik er erg in 
had, liep ik weer door de arrivals-poort van Lyon 
Airport.   
Terwijl ik dit stukje schrijf is het februari. Het is on-
gelooflijk hoe snel de tijd gaat, als je leeft volgens 
een relatief vast patroon. Het leven hier in het 
klooster is simpel: in het weekend werken en door-
deweeks lesgeven. Weinig kans voor gekkigheden: 
variatie is er niet zo veel. Maar dat is ook goed voor 
een keer; zo kan ik meemaken hoe belangrijk het is 
om niet altijd het dagelijks leven te baseren op im-
pulsiviteit. Een rooster is handig, merk ik zo. Maar 
niet altijd. Volledig vertrouwen op een glashelder 
rooster is voor mij even onmogelijk als volledig ‘op 
instinct’ leven. Alles op tijdstip indelen werkt niet. 
Daarom merk ik dat een ‘algemene’ planning vrucht 
draagt.   
Daarnaast is het verraderlijk hoeveel tijd een activi-
teit in beslag kan nemen. Als ik niet bewust op de 
rem trap, komt er geen einde aan wat ik aan het 
doen ben. Daarom is het belangrijk de koptelefoon 
tijdens het werk af en toe uit te schakelen.   
 

Om tien voor zeven ‘s avonds luiden de klokken 
voor de vespers. Dan grijpt men zijn kans om zich-
zelf los te rukken van het werk, hoe belangrijk dit 
ook is, om twintig minuten te zingen of stil te zijn, 
gevolgd door een smakelijk diner, vergezeld door 
huisgenoten.   
Bewust remmen is net zo belangrijk als het harde 
werk zelf.  
  

Thomas Kop  
 

CARITAS 

■ COLLECTES IN DE KOMENDE PERIODE 

Deze worden gehouden in het eerste volle week-
end van de maand.  
 
April Stichting Leergeld  
Armoede komt in vele gradaties voor. Door het niet 
hebben van betaald werk, ten gevolge van een 
echtscheiding of faillissement. Armoede drukt soms 
generaties lang op de schouders van mensen. Dan 
groeien kinderen op in een omgeving van argwaan 
tegen autoriteiten, hulpverlenende instanties en ten 
opzichte van de samenleving als geheel. 
 
Mei Ronald McDonald Kinderfonds  
Als je kind ziek is, wil je als ouder zo dicht mogelijk 
in de buurt zijn. Je wilt binnen een paar minuten 
aan de rand van het bed staan als je kind je nodig 
heeft. Daarom zĳn er de Ronald McDonald Huizen 
en heeft een ziek kind altĳd z’n ouders dichtbĳ. 
Voor een kus, een knuffel of een verhaaltje voor 
het slapen gaan.  
  
Juni Poppys  
Het Inloophuis biedt een ontspannen ontmoetings-
plaats voor mensen die geraakt zijn door kanker en 
voor hun naasten. Hier kun je ook even niet met 
‘ziek zijn’ bezig zijn. Bijna alles kan, niets moet… 

  
Ad Jespers 
Secretaris Caritas Catharinaparochie 
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■ 65 JAAR BEDEVAARTEN BANNEUX  

Gebed, bezinning, ontmoeting en ontspanning  
Dit zijn de kernwoorden die horen bij een bedevaart 
naar de Maagd der Armen in Banneux:  
Gezamenlijk of individueel gebed, bezinning door-
middel van de aangeboden vieringen, gesprek met 
medepelgrims of onze gedreven vrijwillige mede-
werkers en ontspanning tussen het hele gebeuren 
door of op de tombola-avond (maandag).  
“Caritas Banneux bisdom Breda” organiseert voor 
het 65ste jaar meerdere bedevaarten naar Banneux 
N-D. Naast de 5-daagse reis staat ook de dagbe-
devaart op het programma.  
 
5-daagse bedevaart 10 t/m 14 mei 
Vervoer in luxe (rolstoelvriendelijke) touringcar 
vanaf verschillende opstapplaatsen in het bisdom 
Breda (a.d.h.v. inschrijvingen), verblijf 5 dagen en 4 
nachten in “Hospitaliteit Banneux Notre-Dame” 
welke beschikt over tweepersoonskamers met toilet 
en douche o.b.v. volpension, zowel op de heen- als 
de terugreis een verzorgde maaltijd aan het Zilver-
meer in Mol (B), verzorgd bedevaartprogramma 
met eigen pastores, een enthousiast zorgteam 
(arts, verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, 
brancardiers).  
Deelname mogelijk voor zowel gezonde (mobiele) 
als zieke/oudere (minder mobiele) pelgrims.  
  

Prijs: € 310,00 euro p.p. (toeslag € 50,00 voor 1-
persoonskamer).  
  

Dagbedevaart zondag 12 mei  
Vervoer met luxe touringcar met opstapplaatsen 
door het bisdom Breda heen (aan de hand van 
inschrijvingen), bij aankomst deelname aan de In-
ternationale Eucharistieviering en ’s middags aan 
het plechtige lof met pelgrimszegen, volledige be-
trokkenheid met het lopende Triduüm, inclusief 
warm middagmaal, ’s middags koffie/thee met stuk 
vlaai en een versnapering tijdens de terugreis in de 
bus.  
  

Prijs: € 47,50 euro p.p.  
  

Uw interesse gewekt?  
Neem een kijkje op de website en schrijf u in:  
http://banneux-breda.jouwweb.nl  
 
Info: Tel: 0164 61 29 73 of 
Email: banneux-breda@hotmail.com  
 

DIACONIE 

■ ACTIVITEITEN VASTENACTIE  

Eigen project “Centre Simama” in Congo 
Gedurende de hele vastentijd zullen er op zo veel 
mogelijk kerkplekken in Oosterhout posters opge-
hangen worden.  
Ook zullen er flyers en vastenzakjes op alle kerk-
plekken te vinden zijn, met een collectebus, waar 

gedurende de vastentijd de vastenzakjes in gestopt 
kunnen worden.  
  
De flyers met de vastenzakjes zullen zoveel moge-
lijk verspreid worden in Oosterhout. Dat zal o.a. 
huis-aan-huis gebeuren, meegegeven worden met 
deze uitgave van het Catharinablad of met plaatse-
lijke dorpsberichten.  
  
In het weekend van 9 en 10 maart was de caritas-
collecte bestemd zijn voor de vastenactie en heeft 
Henny Hoedemaker op zoveel mogelijk kerkplek-
ken verteld over zijn ervaringen in Kisangani, waar 
het Centre Simama gevestigd is.  
Op dinsdag 9 april om 19.30 uur zal Henny bij het 
“Verhaal Centraal” in de Verrijzeniskerk nog eens 
uitgebreid over zijn ervaringen komen vertellen.   
  
Goed om te weten, de Bisschoppelijke vastenactie 
zal het bedrag, wat wij met z’n allen bijeenbrengen, 
nog eens verhogen met 50%!  
  
Mogen wij u vragen om gul te geven voor het werk 
van Henny Hoedemaker en dus, en daar gaat het 
om, voor de gehandicapten in Kisangani!  
  

Namens de werkgroep vastenactie,  
Kees de Kok  
 

“Centre Simama” in Kisangani, Congo 
Zoals u in het vorige parochieblad gelezen heeft, 
ben ik onlangs in Congo geweest om polshoogte te 
nemen in het Centre Simama, een revalidatiecen-
trum voor verstandelijk en lichamelijk gehandicap-
ten in Kisangani. Na er tweeëneenhalve maand 
meegewerkt te hebben, ben ik terug in Dorst.  
 

Het was een enerverende tijd. Na een paar weken 
kennis gemaakt te hebben met de medewerkers 
van de afdeling fysiotherapie, heb ik ook een bij-
drage kunnen leveren aan de behandelingen en de 
omgang met de patiënten. Dat gaf veel voldoening. 
Maar er was ook veel nieuw voor mij. Ik kreeg te 
maken met aandoeningen en ziektes die hier al 
lang niet meer voorkomen. Malaria, polio, tubercu-
lose en hersenvliesontsteking is onder alle leeftij-
den in Congo nog aan de orde van de dag.  

Aandoenin-
gen die soms 
onbehandel-
baar zijn en 
achterstan-
den in de 
ontwikkeling 
van de moto-
riek met zich 
meebrengen. 
Toch, de 
veerkracht en 
het optimisme 

waarmee deze mensen hiermee omgaan is onge-
kend en inspirerend.   

http://banneux-breda.jouwweb.nl/
mailto:banneux-breda@hotmail.com
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Ook hebben we materieel kunnen helpen met een 
zending fysiotherapiematerialen, zoals rolstoelen, 
elleboogstokken en andere hulpmiddelen.  
De spontane actie in de Catharinaparochie, die 
aangeslingerd is door Kees de Kok, was een wel-
kome steun in de rug. Met de opbrengst van deze 
actie die op 13 en 14 oktober in alle kerkplekken 
van Oosterhout gehouden werd en maar liefst  
€ 1.000,00 opbracht, is het transport van de fysio-
therapiematerialen over de Congo-rivier van  
Kinshasa naar Kisangani – een afstand van 1750 
kilometer – betaald.  
 

Eind 2017 werd Kees de Kok van de werkgroep 
vastenactie van de Catharinaparochie door  
Simone van Mierlo van Fysiotherapie Dorst erop 
geattendeerd dat ik als vrijwilliger naar Congo zou 
gaan. Kees zocht naar een mogelijkheid om voor 
de vastenactie een eigen project in te brengen. Na 
een bijeenkomst in Utrecht, waar wij bijgepraat 
werden over hoe we vorm dienden te geven aan 
een eigen doel voor de Bisschoppelijke vastenactie 
(BVA), hebben we officieel toestemming gekregen 
voor onze actie in de Oosterhoutse Catharinaparo-
chie. De bedoeling is om ook een paar parochies 
buiten Oosterhout hierbij te betrekken. De uiteinde-
lijke opbrengst wordt met 50% verhoogd door de 
BVA.   
 

Onze werkgroep bestaat uit Henk Berflo, Corry van 
den Bosch en Kees de Kok. Daarnaast hebben 
Simone van Mierlo en ik daar zitting in. De actie 
kent een meerjarenplanning. Na 2019 gaan we er 
nog twee jaar mee door. De bedoeling is dat ik 
twee jaar, telkens voor minstens vier weken, terug-
ga naar Kisangani. Wij gaan voor een duurzame 
verbetering in het Centre Simama, dat STA OP 
betekent in het Swahili.   
 

Wij houden u zo veel mogelijk op de hoogte over 
deze bijzondere actie en over hoe de opbrengsten 
van de actie ter plekke in Congo besteed gaan 
worden. Wij willen laten zien waar onze relatief 
kleine gemeenschap groot in kan zijn.  
 

Henny Hoedemaker, Dorstenaar en als fysio  
verbonden aan dit revalidatiecentrum  
 

STICHTING LUDENS  

■ ORGELCONCERTEN EERSTE HALFJAAR  

Van harte nodigt de Stichting Ludens u uit voor 
haar concertserie 2019, waarin wederom een aan-
tal concerten rondom het Maarschalkerweerdorgel 
wordt georganiseerd.   
De afgelopen jaren keken veel muziekliefhebbers 
verbaasd op, toen ze de warme klanken van het 
gerestaureerde Maarschalkerweerdorgel (1890) in 
onze Basiliek voor de eerste keer hoorden. De 
combinatie van dit Frans-romantische orgel met de 
uitbundige akoestiek en de verstilde atmosfeer van 
de gotische Basiliek, maakt de orgelconcerten 

steeds weer tot een belevenis. Ook in 2019 zullen 
de virtuoze orgelkunsten van de organisten via een 
beeldverbinding beneden voor het publiek zicht-
baar worden gemaakt. Toegangsprijs voor de con-
certen is in principe € 10,00 (tenzij anders aange-
geven), jongeren en studenten hebben gratis toe-
gang.  
  

Eind vorig jaar is er (lood)corrosie geconstateerd bij 
een gedeelte van het pijpwerk van het  
Maarschalkerweerd-orgel (de drie tongwerken: 
Hobo, Trompet en Bazuin). In maart van dit jaar 
(vastentijd) werden deze tongwerken door orgel-
bouwer Elbertse naar zijn werkplaats gehaald. De 
onderdelen die het risico van verdergaande corro-
sie in zich hebben, worden vervangen door nieuwe 
onderdelen met een betere legering en vervolgens 
weer teruggeplaatst en gestemd. Vanwege deze 
herstelbeurt start onze concertserie pas later in het 
voorjaar.   
 
De aftrap van onze concertserie wordt op zon-
dagmiddag 15 mei (aanvang: 15.00 uur) gegeven 
door Ruud Huijbregts (o.a. stadsorganist van Eind-
hoven en organist/cantor van de Stadskerk-
parochie St. Cathrien te Eindhoven) m.m.v. onze 
“eigen” Luisa Kop (zang, o.a. jarenlang lid van de 
Capella Catharina).  
Op het programma staan in verband met de mei-
maand o.a. een aantal werken voor orgel solo en 
voor orgel/zang rondom het thema Maria.  
 

Evenals vorig jaar vindt er op dinsdag 11 juni 
(20.00 uur/toegang: € 5) een benefietconcert 
plaats voor het onderhoud van het Maarschalker-
weerdorgel. Wederom zullen het jongerenkoor 
YRDV uit Raamsdonksveer en het Schoolkoor en –
orkest van het Stedelijk Gymnasium te Breda, o.l.v. 
Frans van Dun, Frans Bullens en Jan Willems voor 
u optreden met een afwisselend programma (“jong 
en klassiek”). 
  

In de zomermaanden (juli en augustus) vindt weer 
de succesvolle serie Marktconcerten plaats 
(waarover in de volgende uitgave van het paro-
chieblad meer).  
 

LUDENS vriendenactie – Word vriend!!!  
Help ons ook in de toekomst de (kerk)muzikale 
traditie rondom ons Maarschalkerweerdorgel in 
stand te houden en word onze VRIEND! 
Voor nadere informatie verwijzen wij graag naar 
onze website: www.stichtingludens.nl.  
Stichting Ludens is ook te vinden op Facebook en 
heeft een ANBI-status, en een CI-status (culturele 
instelling), waardoor het voor u fiscaal aantrekkelijk 
kan zijn om ons financieel te steunen.  
  

Ton Stevens, 
Muzikaal adviseur Stichting Ludens 
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■ IN MEMORIAM WOUT KALKMAN  

Een bijzondere muzikant, een bijzonder mens  
Begin februari is de Oosterhoutse organist Wout 
Kalkman (1950-2019) na een slopend ziekbed 
overleden. Tijdens een indrukwekkende afscheids-
dienst in de Lambertuskerk te Raamsdonk is Wout 
herdacht en daarna begraven bij zijn vorig jaar 
overleden echtgenote Corry op de begraafplaats 
Leijsenakkers te Oosterhout.  
 

Wout was tijdens zijn 
werkzame leven tien-
tallen jaren leerkracht 
basisonderwijs aan de 
KBS De Westhoek te 
Oosterhout. Daarnaast 
was zijn grote passie 
de muziek en zijn fa-
voriete instrument het 
(pijp)orgel. 
 
Hij verwierf in de jaren 
zeventig van de vorige 
eeuw een eigen pijp-
orgel dat later is opge-

bouwd in de Mariakerk te Oosterhout. Daar heeft 
het tot aan de sluiting van de Mariakerk in 2016 
dienstgedaan als orgel tijdens missen en werd het  
ook gebruikt in de door Wout opgezette concertse-
rie Mariakerk Muzikaal.  
Hoewel Wout een diepgelovig mens was, had hij 
niet veel met het instituut van de (r.k.-)kerk. Toch is 
hij vele jaren kerkorganist geweest in diverse ker-
ken in ons bisdom, o.a. in Oosterhout (Mariakerk), 
Dorst, Prinsenbeek en Reusel begeleidde hij vele 
koren. De laatste jaren fungeerde hij nog als inval-
organist in de Basiliek. Ook was Wout eind jaren 
negentig enige jaren lid van het kerkbestuur van de 
Mariakerk.  
 

Wout speelde jaarlijks één van de Marktconcerten 
op het Maarschalkerweerdorgel, vaak in samenspel 
met zijn dochters Anne-Marie (viool) en Daniëlle 
(fluit), waar hij een hele schare fans naar zijn con-
certen lokte met zijn aanstekelijke orgelspel. Wouts 
missie was om “het orgel terug te brengen naar de 
mensen toe”. Zijn programma’s bestonden om die 
reden ook vaak uit een mengeling van toegankelij-
ke stukken uit het lichte repertoire afgewisseld met 
serieuze orgelstukken. Voor deze concerten com-
poneerde hij ook vaak nieuwe stukken, die dan 
onder zijn pseudoniem Walter Barendse te naam 
werden gesteld en uitgevoerd.  
 

Vanwege zijn kennis en kunde van de orgelbouw 
stond Wout ook altijd klaar om voor concerten de 
tongwerken van het orgel te stemmen, kleine repa-
raties te verrichten en advies te geven bij onder-
houds- of reparatieprojecten.  
 

Wij zullen Wout missen als organist en orgelstem-
mer, maar bovenal als vriend. In het gezelschap 
van Wout was het altijd goed toeven en werd je 
meegezogen in zijn enthousiasme, verwondering 
en liefde voor de muziek. Wij wensen zijn kinderen 
en kleinkinderen veel sterkte toe om dit dubbele 
gemis te kunnen dragen.  
  
Ton Stevens,  
Organist Capella Catharina  
Muzikaal adviseur Stichting Ludens  
 

UIT DE KLOOSTERS 

“Gastvrijheid in veranderende tijden”  
Dat de tijd als zandkorrels door de vingers glipt, 
ervaren ook wij in Sint-Catharinadal als we terug-
blikken op de voorbije 6,5 jaar waarin wij met el-
kaar een intens proces hebben doorleefd.  
Na een lange periode van stille overweging en ern-
stig beraad, zijn wij in 2012 met een intern onder-
scheidingsproces begonnen. Tijdens indringende 
kapittelbijeenkomsten werden keuzes gemaakt, 
prioriteiten gesteld en dromen gedeeld. Het meest 
fundamentele besluit was dat de zusters hun leven 
als Norbertines willen voortzetten op de plek waar 
de gemeenschap in 1647 haar intrek nam, nadat 
hun veiligheid te Breda -omwille van de 80-jarige 
oorlog- niet langer gewaarborgd kon blijven.  
Parallel lopend aan de kapittelbijeenkomsten wer-
den oriënterende gesprekken gevoerd met be-
stuurders en ambtenaren van allerhande instanties, 
die ieder vanuit hun eigen expertise, ons tot steun 
zouden kunnen zijn bij het ontwikkelen van plannen 
met als doel ons religieus en cultureel erfgoed te 
behouden en door te vitaliseren structurele inkom-
sten te genereren. Zo werd het pad naar de toe-
komst ingeslagen. 
  
Het is frappant dat in onze geschiedenis de gast-
vrijheid zo bepalend is geweest, ondanks de sterke 
beslotenheid van leven. De tralies die in onze  
Norbertinessenpriorij de afstand schiep tussen de 
zusters binnen en de wereld buiten, hebben nooit 
de geest of de beleving van het Kanunnikessen- 
ideaal in de weg gestaan. Hart, gedachten en bo-
venal het liturgisch leven waren gericht op de 
dienst aan God én de dienst aan mensen.  
Nadat in 1967 de tralies verwijderd waren, werd de 
ontvangst van gasten uitgebreid. Vanaf dat mo-
ment ontstond ook de mogelijkheid tot ontvangst 
van gasten in groepsverband voor een dag of mid-
dagbezoek.  
In het jaar van het 700-jarig bestaan, ontvingen wij 
in 1971 ca. 45.000 gasten, iets wat enkele jaren 
tevoren niet denkbaar zou zijn geweest.  
De grote stroom van groepen werd in de jaren ne-
gentig geleidelijk aan minder. Enerzijds omdat er al 
zoveel huisvrouwen, plattelandsvrouwen, christelij-
ke vrouwen en katholieke vrouwengilden ontvan-
gen waren, anderzijds omdat de meeste jongere 
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dames “werkende vrouwen” werden, die dus geen 
gelegenheid hadden zich aan te sluiten bij een bo-
vengenoemde vereniging.  
Een andere invulling van onze diaconale opdracht 
werd noodzakelijk.  
 
In de verwezenlijking van ons Toekomstproject 
zagen wij hiertoe een kans en besloten daarom in 
accommodatie te gaan voorzien voor meerdaags 
bezoek.  
Het vroeg een omvangrijke verbouwing met echter 
een verbluffend resultaat.  
Naast particulieren en individuele gasten voor be-
zinning, studie of rustperiode, zijn ook kleine gezel-
schappen van kerkgenootschappen, gemeenten en 
bedrijven voor b.v. retraite, vergaderarrangement of 
teambuildingssessie van harte welkom. 
(www.sintcatharinadal.nl). 

Inzegening gastenhuis 2017 
  
Wij hopen van harte dat ook langs deze weg van 
de gastvrijheid, Sint-Catharinadal een plek mag 
blijven die naar God verwijst en die mensen sa-
menbrengt.  
 
Zr. Maria Magdalena van Bussel,  
Priorin van Sint-Catharinadal  
 

■ VASTWEL  

40 dagen woestijn 
Bezinning, bewustwording, beleving  
Het project VASTWEL gaat over bewustwording, 
het is een spiegel die we voorhouden om mensen 
na te laten denken over zichzelf en de wereld om 
hen heen. Een uitdaging, zo kun je dit vast wel 
noemen.   
 
De Kick-off vond plaats op 20 februari in Mgr. 
Frencken College met als thema Anders bekeken.  
Acht personen met een persoonlijk verhaal. Acht 
personen die bewust gekozen hebben voor de din-
gen die ze doen en de manier waarop ze dit doen. 
Niet alledaags, maar oprecht! Soms radicaal, maar 
weloverwogen!  Leerlingen van het Mgr. Frencken 

College hadden tijdens hun VASTWEL-lessen de 
gesprekken voorbereid.  
  
Je wordt uitgedaagd om, in de periode na Carnaval 
tot Pasen, op een eigentijdse manier met ons mee 
te vasten. Maak een afspraak met jezelf en kies in 
welke vorm en met welk thema je aan de slag gaat. 
Dit kan uiteenlopen van minder vlees eten, minder 
gamen, het volgen van een dieet, tot aardiger zijn 
voor elkaar.   
  
Tijdens de "vasten" zijn er - op locatie of wande-
lend onderweg - diverse activiteiten van bezinning, 
bewustwording en beleving in de vorm van lezing, 
film op locatie, concert, verhaal en meditatie.   
  
VASTWEL is een initiatief van het Leer- en Inspira-
tiehuis van Sint-Catharinadal. Het is een bijzonder 
maatschappelijk project waarbij we hopen dat we 
veel mensen “bereiken”. Daar zullen de 40 bill-
boards in Oosterhout, met inspirerende teksten van 
Oosterhouters, zeker aan bijdragen.   
  
Uitgebreid programma: www.vastwel.life  
  
Miranda van Bragt, Arjan van Dijk en  
Walther Halters 
 

NIEUWS VAN BISDOM 

Eerste bus bisdombedevaart bijna vol  
De informatieronde voor de diocesane bedevaart 
naar Subiaco en Montecassino is halverwege. Het 
bisdom organiseerde al bijeenkomsten in Bergen 
op Zoom, Terneuzen en Breda. Er volgen er nog  
drie. De bedevaart zelf vindt plaats van 12 tot en 
met 19 oktober.  
  
Geerten Kok organiseert samen met Hanneke 
Oomen, Daphne van Roosendaal en vicaris Paul 
Verbeek de pelgrimsreis. Hij maakt de balans op. 
“We hebben een powerpoint-presentatie gemaakt 
over de reis. We geven zowel inhoudelijke als prak-
tische informatie.” Geerten illustreert dit met een 
voorbeeld. “De startviering van de bedevaart is in 
de Hildegardisabdij in Eibingen. Ik vertel dan wat 
over de betekenis van Hildegard van Bingen en 
haar plaats binnen de benedictijnse spiritualiteit. 
Frans van Gils van Reisbureau De Pelikaan zorgt 
voor de praktische toelichting. Zo vormen we sa-
men een echt duo. Ik belicht ook de betekenis van 
Benedictus en zeg kort iets over de geschiedenis 
van de benedictijnen.”  
  
“De bijeenkomsten duren ongeveer een uur en een 
kwartier. Het aantal deelnemers varieert van vijftien 
tot ongeveer dertig belangstellenden,” aldus  
Geerten. “De meeste deelnemers overwegen mee 
te gaan. Ze stellen meestal vragen over de toegan-
kelijkheid. De meeste plaatsen zijn goed te bezoe-
ken.  

http://www.sintcatharinadal.nl/
http://www.vastwel.life/
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Er zijn liften of ze kennen een glooiende toegang. 
Enkel in Subiaco moet je goed kunnen traplopen.”  
  
“Bij elke bijeenkomst maken we ook reclame voor 
het voorbereidend programma van het Sint Fran-
ciscuscentrum. De mensen hebben veel belang-
stelling voor dit programma. Sommigen hebben 
nog herinneringen aan de bedevaart naar Rome in 
2002.” Geerten is tevreden over de belangstelling. 
“Bisschop Liesen heeft in een geloofsgesprek op tv 
naar onze bedevaart verwezen. Hierdoor is er ook 
belangstelling van buiten het bisdom. De aanmel-
dingen beginnen te lopen. We hopen met vier bus-
sen te gaan, net als naar Polen in 2014. Er is nu al 
bijna één bus gevuld.  
Het moet gek gaan als het niet lukt om uiteindelijk 
met pelgrims in vier bussen op bedevaart te gaan,” 
meent een hoopvolle Geerten Kok.  
 

Contactpersonen:  
Frans van Gils, Pelikaan Groepsreizen,  
tel. 088-7354550  
e-mail frans.vangils@pelikaanreizen.nl  
Hanneke Oomen, Bisdom Breda,  
tel. 076-5223444 
e-mail bedevaart@bisdombreda.nl  
 

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 tekst over geloof en 
leven is er ruimte voor een open gesprek. Koffie en 
thee vormen een aangename onderbreking. Ont-
moeting en gesprek staan voorop. Iedereen is van 
harte welkom! Maak ook anderen attent op deze 
bijeenkomsten. 
   
De komende ontmoetingen zijn op 26 maart,  
30 april en 28 mei.  
 

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

■ RAAD VAN KERKEN 

Thema-avond  
Maandag 8 april - Harm Veldman, kenner van het 
werk van Zwingli. Harm is oud-docent geschiedenis 
en nu kerkhistoricus en publicist.  
Zwingli was een tijdgenoot van Luther, maar zijn 
reformatorische optreden wordt gekenmerkt door 
heel eigen accenten. Dat heeft ook veel te maken 
met zijn Zwitserse wortels. Zwingli’s verzet tegen 
“Rome” liep deels parallel met dat van Luther, maar 
de latere uitwerking leidde tot een eigen theologie.  
  

De avond wordt 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 
 

■ OECUMENISCHE REIS OOSTERHOUT  

Opnieuw organiseert ORO (Oecumenische Reizen 
Oosterhout) een reis. Het thema is: DDR, toen en 
nu. Van 9 t/m 14 september wordt het een culturele 
reis in samenwerking met Zwaluw-reizen uit  
Giessen met als hoofddoel de stad Berlijn.  
 

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:  
Dag 1: Bad Arolsen met Schlossrezidenz Arolsen 
en Bad Lautenberg, een Kur-ort temidden van ber-
gen, meren en rivieren.   
Dag 2: Via Zorge naar Werningerode. Met de 
stoomtrein naar een plateau op 1142 meter hoogte. 
Daarna naar Potsdam, de stad der Koningen. Be-
zoek aan slot Sanssouci.  
Dag 3 en 4: Berlijn met zijn historische monumen-
ten en bewonderenswaardige architectuur o.a. 
Brandenburger Tor, het Joods monument en de 
Reichstag.  
Dag 4 en 5: Maagdenburg, een voormalige Hanze-
stad met veel Middeleeuwse gebouwen aan de 
Elbe.  
Dag 6: Thuisreis met afscheidsdiner.  
  
We hopen weer op een royale respons en de reis 
gaat definitief door. De reis is volpensioen. De prijs 
is € 720,00 (Toeslag 1-persoonskamer € 95,00). 
 

Voor meer informatie en eventuele opgave:  
C. Pijpers, tel. 0162-432738;  
E-mail: ceespijpers@casema.nl  
 

■ TAIZÉVESPER 

De volgende oecumenische Taizévesper vindt 
plaats op zondag 24 maart in de Vredeskerk,  
Rulstraat 6 in Oosterhout, aanvang 19.30 uur. 
 
Bij deze bijzondere viering in de traditie van Taizé 
is naast zang ruimte voor stilte, bezinning en ont-
moeting. 
 

Taizé werkgroep Oosterhout 
 

PASTORAAT JONGE MENSEN  

Tieners, jongeren en jonge gezinnen  
Zoals u waarschijnlijk weet, heb ik naast mijn be-
noeming als kapelaan van de drie parochies in 
Zeeuws-Vlaanderen ook een benoeming (één dag 
per week) voor het pastoraat van jonge gezinnen, 
tieners en jongeren in ons bisdom.  

https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming/voorprogramma-bisdombedevaart-12-19-oktober-2019
https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming/voorprogramma-bisdombedevaart-12-19-oktober-2019
mailto:frans.vangils@pelikaanreizen.nl
mailto:bedevaart@bisdombreda.nl
mailto:ceespijpers@casema.nl
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Graag neem ik u mee in enkele activiteiten, die 
worden georganiseerd.   
  
Jongeren en de uitdagingen in het geloof  
Op 26 januari zijn we samengekomen om met de 
jongeren in Panama (WereldJongerendagen) te 
waken en te bidden. Na de eucharistieviering heb 
ik een lezing verzorgd over het thema van de WJD 
en hebben we gekeken naar de livebeelden uit 
Panama, het WJD-lied gezongen en een korte wa-
ke gehouden.   
Op 9 februari was er een jongerenbijeenkomst in 
Breda met als thema ‘jongeren en de uitdagingen 
in het geloof’. De jongeren werden uitgenodigd en 
uitgedaagd om met elkaar te spreken over het ge-
loof, de kansen, moeilijkheden, mogelijkheden – 
uitdagingen in deze tijd in onze samenleving. Zelfs 
bijna 100 jongeren en de meeste jongeren van bui-
tenlandse afkomst. Het laat zien dat wij een we-
reldkerk zijn en dat de jongeren van ons bisdom 
niet langer alleen maar Nederlandse wortels heb-
ben, maar dat de jongeren grenzen overstijgen en 
vanuit het buitenland in Nederland een nieuwe toe-
komst bouwen, ook voor onze kerk.   
 

Life-Teen  
Op 10 februari zijn we in Breda met Life-Teen ge-
start. Life-Teen is een beweging binnen de RK-
Kerk, met als missie: ‘tieners dichter bij Christus 
brengen’. Zelf heb ik Life-Teen leren kennen op het 
Europees Tiener Zomerkamp in Helvoirt, waar we 
jaarlijks met 120 tieners op kamp gaan.  
Dit jaar is het Life-Teen zomerkamp van 5 tot en 
met 10 augustus  
(http://www.lifeteen.nl/nl/summercamp_nl.html).  
 
Maar er zijn natuurlijk ook tienerprojecten in onze 
eigen parochies, tieners onderweg met een the-
ma.   
  
Jonge gezinnen  
In maart zijn er verschillende bijeenkomst voor jon-
ge gezinnen. Zo organiseerden wij op 17 maart in 
de Paulusabdij te Oosterhout een dag voor het hele 
gezin. Ook was er een speciaal programma voor 
tieners en jongeren. Op zaterdag 6 juli willen we 
een gezinsdag organiseren in Cadzand en zo halen 
we de activiteiten ook naar Zeeuws-Vlaanderen.   
Voor de bruidsparen en jonggehuwden organiseren 
we op 24 maart een speciale dag in Roosendaal. 
Hiervoor hebben we alle bruidsparen en de jong-
gehuwden in Zeeuws-Vlaanderen en heel ons bis-
dom van de afgelopen vijf jaren uitgenodigd.   
 
Kapelaan Jochem van Velthoven  
 

JONG ZIJN EN GELOVEN 

A of B? Zwart of Wit?   
Als ik in gesprek ben met medegelovigen word ik 
vaak geraakt door hun geloof en hun betrokkenheid 
bij de Kerk.  

Ondanks deze inspirerende ontmoetingen lijkt op 
basis van de vele gesprekken en ervaringen de 
Nederlandse Kerk verdeeld.    
 

Er is een groep die vindt dat de Kerk alles anders 
moet aanpakken om mensen in 2019 te bereiken. 
Dit zijn vaak mensen die de opmerking ‘dat is toch 
niet meer van deze tijd’ maken. Deze groep wordt 
‘vrijzinnig’ of ‘progressief’ genoemd. Zij voelen zich 
betrokken bij de Kerk maar laten vervolgens geen 
gelegenheid onbenut om die Kerk - tot mijn erger-
nis - op alle vlakken te bekritiseren. Waarom blijf je 
bij de Kerk als niet God en Jezus maar alleen men-
sen centraal staan?   
 

Aan de andere kant is er een groep - vaak jonge 
mensen - die steeds traditioneler het geloof beleeft. 
Sommigen lijken het ideaal van ‘de heilige rest-
kerk’ na te streven, met een kleine groep conserva-
tieve gelovigen het geloof belijden zoals dat in 
1950 ging, recht in de leer en afgesloten van de 
samenleving. Deze club laat het niet na te bena-
drukken dat zij het ware geloof uitdragen en dat 
anderen dit ook moeten doen. 
   
Ik word moe van de tegenstelling die ik hier in het 
kort - en daarmee vrij ongenuanceerd - schets. Ik 
voel mezelf als jonge gelovige in beide ‘kampen’ 
niet echt thuis, omdat dat het denken in deze twee 
‘polen’ de Kerk niet veel goed zal doen. De vrijzin-
nigen reduceren ons geloof te vaak tot een waterig 
en bleek humanisme, terwijl ik oprecht denk dat wij 
onze katholieke eigenheid vast moeten houden. 
Het betekent echt iets om katholiek te zijn, en dat 
mag je uitdragen, in liturgie, in het dagelijkse leven 
en door onze sacramenten serieus te nemen. 
   
Aan de andere kant stuit het strikte conformisme, 
het gebrek aan kritische reflectie en warmte van 
sommigen die de heilige rest-kerk lijken na te stre-
ven mij tegen de borst. Bisschop De Korte noemt 
de gedachte van ‘de heilige rest-kerk’ zeer onka-
tholiek. Door de eeuwen heen hebben mensen het 
katholieke geloof op verschillende manieren be-
leefd. Deze ruimte mag en moet er zijn binnen on-
ze Kerk. Die ruimte kan er zijn zonder dat wij onze 
katholieke eigenheid en gemeenschappelijkheid 
verliezen.  
Beide groepen die ik heb beschreven hebben één 
gemeenschappelijke noemer: het is A of B, zwart of 
wit. Je hoort erbij, of je hoort er niet bij. Deze hou-
ding van in- en uitsluiting lijkt mij niet vruchtbaar en 
ik denk dat je als christen niet mag neerkijken op 
een medegelovige die zijn geloof anders beleeft. 
Wij zijn allemaal leden van dezelfde Kerk en wij 
hebben als kind allemaal het Heilig Doopsel ont-
vangen. Zonder diversiteit, de ruimte voor gesprek 
en discussie kun je geen volwassen geloofsge-
meenschap zijn.  
  
Gerard van Nunen  
 

http://www.lifeteen.nl/nl/summercamp_nl.html
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0162-403912 / 06-13677441 

Dag en nacht bereikbaar

 Opbaren thuis of in ieder gewenst uitvaartcentrum.
 Vooraf regelen mogelijk (kosteloos) / wensenboekje.
 Ook kunt u van onze diensten gebruikmaken

ongeacht welke uitvaartverzekering u heeft afgesloten.
www.uitvaartondernemingmade.nl

UW LAATSTE ZORG IN GOEDE HANDEN

Een persoon l i jke  u i tvaart…

L E E M A N S

ALGEMENE INFORMATIE 
In de kernen van de Catharinaparochie wordt liturgie gevierd. Bij de kernen is opgenomen wanneer er 
gevierd wordt. Uitgebreide en actuele informatie vindt u wekelijks in het Weekblad Oosterhout en op de 
website van de parochie: www.catharina-parochie.nl. 
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(Basiliek) 
Markt  
4901 EP  Oosterhout 

 
Vrijdag              9.00 uur  
Zondag           10.00 uur 

Telefoon: 0162-453574 
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E-mail:              marcoenkerk@catharina-parochie.nl 
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H. Johannes de Doper 
Provincialeweg 84 
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Zaterdag         19.00 uur  
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E-mail:                 sintjanoosteind@live.nl  
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Antoniuskern 
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Donderdag        9.30 uur   
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Ma-woe-vrij:        9.00-12.00 uur 
Di-do:                  9.00-12.00 uur en 13.30-16.00 uur 
E-mail: st-antonius@zonnet.nl 
Website:      www.st-antoniusoosterhout.nl  
Bankrekening:     NL29RABO0139901566 

Corneliuskern 
Dorpshuis “Den Brink” 
Houtse Heuvel 24 a 
4911 AW Den Hout 

 
Donderdag        9.00 uur 
2e en 4e zaterdag  
van de maand 19.00 uur   

Telefoon:     0162-432339 
 
 
Bankrekening:     NL21RABO0155678566 

Verrijzenis 
Vondellaan 43  
4904 BA  Oosterhout 

 
Woensdag       9.30 uur 
Zondag            9.30 uur 

Telefoon: 0162-453502 
Ma t/m vrijdag     9.00-12.00 uur 
E-mail: info@verrijzeniskerkoosterhout.nl 
Website:              www.verrijzeniskerkoosterhout.nl  
Bankrekening:     NL71RABO0139903720 
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Voor gezelligheid en sfeer moet je 
bij De Kloek zijn 

Staal, het is onze 
tweede natuur
EBRS staalconstructies
Ontwerpen, construeren en monteren van 
maatwerk staalconstructies in een hand. Bel: 0162 46 09 96  •   www.ebrs.nl

Monuta Westen & Holterman 
T 0162 - 47 13 57 
 (24 uur per dag bereikbaar)
I www.monutawestenenholterman.nl

Graag neem ik u de zorg uit handen zodat u in alle rust afscheid 
kunt nemen. U kunt mij altijd bellen voor een vrijblijvend gesprek.

Ik ben er
voor u.
Corina Holterman

Westen & Holterman

93x63 Adv Monuta Westen en Holterman.indd   1 17-01-19   09:27
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Urnen en sieraden
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& meer...

Ontwerp,
Druk & Print

Textiel
& Gadgets

Kantoor-
artikelen

Grootformaat 
& Sign

Kopiëren 
& Reproservice

www.totalprint.nl

Catharinastraat 34A
4901 GR  Oosterhout
Tel: 0162 - 467121
info@totalprint.nl

BINNENZIJDE ACHTERPAGINA 

 

  
 
Heistraat 47, 4909 BD Oosteind 
Grens Oosterhout-Dongen 
Tel.: 0162-312913 
www.avri-tuincentrum.nl 
info@avri-tuincentrum.nl 
 
Fleurop-lid, bezorging door heel Nederland. 

  

 

 
 

“Uitvaartverzorging 
met persoonlijke 

benadering en passie” 

T: 0162-741230
(altijd bereikbaar)

Klein bedrijf - Betrokken
Uw rustpunt in hectische tijden

Voor iedereen wel of 
niet verzekerd

www.beenakkersuitvaart.nl

Uitvaartcentrum: 
Bredaseweg 24, 

4901 KL Oosterhout

BRAAT— makers van groenbeleving — 0162 74 81 90  
info@braatgroenbeleving.nl — www.braatgroenbeleving.nl  
 

Op vrijdag verkoop aan particulieren
Scheerbiesstraat 3a  Wagenberg    0162 - 685413    www.jos-havermans.nl

E.G. SLACHTERIJ

v.l.n.r. Maarten van Bavel, Marianne Hermens, 
Antoine Bruijns, Linda Pennings, Peter van Huijgevoort

 Afscheid nemen begint bij vasthouden wat je lief is.

Florijnstraat 60
4903 RM Oosterhout

T 0162 457 775
 www.bruijns-uitvaart.nl

In samenwerking met Yarden
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