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“Uitvaartverzorging 
met persoonlijke 

benadering en passie” 

T: 0162-741230
(altijd bereikbaar)

Klein bedrijf - Betrokken
Uw rustpunt in hectische tijden
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Op vrijdag verkoop aan particulieren
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 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. 

 
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 – Zomereditie –  

 

 
Parochieblad van de Catharinaparochie in: 

 

Oosterhout 

Den Hout 

Dorst 

Oosteind 
 

 

 

VOORWOORD    
  

Zomer(vakantie)  
Als ik aan de zomer(vakantie) denk krijg ik onbewust 
een beeld voor ogen dat te vergelijken is met de Ad-
vent of de Veertigdagentijd. Het is een tijd van voor-
uitkijken naar wat komen gaat en een tijd van terug-
kijken naar wat was. Net als Kerstmis en Pasen is de 
vakantie(periode) een tijd van samenzijn met het 
gezin, een tijd van ontspanning en van rust. Maar 
vooraf is er de voorbereidingstijd.  
 

Op weg naar de zomer komen de organisatorische 
vragen: wat gaan we doen, waar gaan we heen, wie 
gaan er mee, hoe gaan we alles regelen en organi-
seren? De agenda’s worden op elkaar afgestemd en 
de plannen worden gemaakt. Behalve de context is 
er weinig verschil met wat er in aanloop naar de 
grote feesten gebeurt.  
 

Nu de zomervakantie snel dichterbij komt, wordt er 
ook teruggekeken naar het werk dat verzet is en wat 
nog even voor de zomer geregeld moet worden. 
Nog maar een tandje bijzetten. Intussen raakt de 
energievoorraad langzaam maar zeker uitgeput. Het 
verlangen naar de vakantie wordt sterker. En dan is 
het moment daar: vakantie …  
 

Vakantie, een tijd van rust, even geen verplichtin-
gen, met uitzondering dan van de verplichting je da-
gelijkse werk te laten liggen. Een tijd om nieuwe 
energie op te doen. En daar ligt vaak de grootste uit-
daging: daadwerkelijk los te komen van het dagelijks 
leven. Vaak weet het werk ons te vinden, of wij zoe-
ken contact om te kijken of alles gaat zoals het zou 
moeten. We blijven actief op social media en blijven 
onze mails checken. We blijven onze telefoon opge-
laden en ingeschakeld onder handbereik houden … 
we zouden eens iets missen.  

Onbewust denk ik terug aan vroeger. Vroeger, toen 
er nog geen mobieltjes, laptops en tablets waren. 
Vroeger, toen we niet altijd bereikbaar waren en de 
wereld gewoon doordraaide. Vroeger toen we écht 
uitgerust van vakantie terugkwamen. Vroeger …  
Die tijd van vroeger komt niet meer terug en dat is 
niet erg. Maar misschien dat we wel iets mee kun-
nen nemen voor de komende vakantie: ook als we 
de boel de boel laten zal de wereld doordraaien.  
Het afgelopen jaar is er door iedereen heel veel 
werk verzet en energie verbruikt. Daarom wens ik 
iedereen een tijd van daadwerkelijke rust en ont-
spanning toe en ik hoop dat de accu’s weer opgela-
den mogen worden.  
  

Diaken Stefan Lange  
 

 
 

VAN DE REDACTIE 
 

Met deze zomereditie bieden we (weer) de nodige 
informatie Catharinabreed. Het valt voor de vaste 
schrijvers niet altijd mee om steeds iets nieuws te 
brengen. Toch lukt het meestal wel om een tekst 
aan te leveren, waarin soms achteruit maar zeker 
ook vooruitgekeken wordt. Op deze manier willen 
we u betrekken bij activiteiten die in onze parochie 
plaatsvinden. Veel leesplezier gewenst! 
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Mocht u zelf iets te melden hebben, dan zijn we 
daar uiteraard benieuwd naar. U kunt uw tekst (met 
foto) aanleveren bij het redactieadres. Dat vindt u in 
de colofon op pagina 20. U kunt ook contact opne-
men met het aanspreekpunt in uw eigen kern. Zij 
helpen u graag verder. 

Nu de zomer op handen is wensen we u allen een 
fijne ontspannen tijd. Of dat nu is met een grote reis 
of op een beschut plekje in eigen tuin of park: geniet 
van alle moois! Vreugde vinden we niet altijd in 
grote dingen maar daar waar we de waarde van het 
kleine weten te waarderen. 

Namens de redactie, 
Ad van der Made 
 

VAN HET BESTUUR 
 

Nieuws 
In het vorige parochieblad kon u al lezen dat er een 
nieuw parochieplan is geschreven. Onderdeel van 
dit parochieplan is het hoofdstuk over dienstbaar-
heid – een gastvrij huis. Dit gaat over aandacht heb-
ben voor elkaar en hulpverlenen waar mogelijk. De 
parochie heeft hiervoor een stuurgroep, het  
Diaconaal Beraad. Voor deze stuurgroep is de paro-
chiële Caritas een belangrijke partner die materiële 
en financiële hulp biedt. Onlangs heeft het paro-
chiebestuur een gesprek gehad met vertegenwoor-
digers van de Caritas. Dit gesprek heeft geresulteerd 
in een aantal tips en afspraken over en weer. Heel 
belangrijk om tot goede samenwerking te kunnen 
komen!  
 

Iedere kern in onze parochie heeft een Parochiekern 
commissie (PKC). De penningmeester heeft met de 
mensen uit deze PKC’s die de financiële kant van de 
kern behartigen een bijzonder overleg gehad. Naar 
aanleiding van dit overleg staan alle afspraken op fi-
nancieel gebied op papier, gelijkluidend voor alle 
kernen. Het bestuur heeft zich akkoord verklaard 
met de inhoud van deze regels. In juni heeft het be-
stuur een groot overleg met alle PKC leden.  
 

Verder heeft het bestuur toestemming gegeven 
voor vernieuwing van de geluidsinstallatie in de ba-
siliek en is het bestuur erg druk met het beheer van 
de gebouwen en plannen maken voor aanpassingen 
en opknapbeurten waar nodig. Wij informeren u 
hierover nog nader.  
  

Namens het bestuur,  
José van den Bogaart  

 
 
‘Geef voor je kerk’ is letterlijk het appel, Actie Kerk-
balans gaat over geven. De kerk krijgt geen subsidie. 
Onderhoud van onze gebouwen, ons pastorale 
team, onze teamassistente, ook de missionaire en 
maatschappelijke projecten kosten geld.  
 

Daarom is er de Actie Kerkbalans. Samen kunnen we 
van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons 
heen.  
 

Graag breng ik de actie bij u in herinnering en doe ik 
van harte een beroep op uw gulle gave t.n.v.  
Catharinaparochie NL37 RABO 0156 2289 47  
Samen sterk in geloof, hartelijk dank.  
 

Joke Rooijmans-Alberts,  
secretaris Catharinabestuur  
 

VAN PASTORAAL TEAM 
 

■ PAROCHIEPLAN  

In het vorige parochieblad stond iets over de wor-
ding van het Parochieplan 2019-2022. In februari 
waren twee bijeenkomsten om het conceptplan te 
bespreken met leden van de Parochiekerncommis-
sies. We hebben toen de tekst kritisch bekeken en 
geprobeerd de actiepunten zo concreet mogelijk te 
benoemen: wie gaat wat en wanneer doen? Inmid-
dels ligt het Parochieplan op de tafel van de bis-
schop. Eind juni is er een bijeenkomst gepland in het 
bisdomkantoor waarin we het Parochieplan nader 
kunnen presenteren en luisteren we naar de reac-
ties vanuit verschillende geledingen van het bisdom. 
Ondertussen ‘werkt’ het Parochieplan al omdat zo-
wel Parochiebestuur als Pastoraal Team een aantal 
actiepunten aan het plannen en uitvoeren zijn.  
Vóór de zomer zal het niet lukken om het Parochie-
plan 2019-2022 aan de parochianen te presenteren, 
maar zodra de definitieve versie er is, maken we die 
beschikbaar en zullen we die presenteren.  
 

Namens Parochiebestuur en Pastoraal team van de 
H. Catharinaparochie,  
Han Akkermans, pastoor  
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■ ALPHA-CURSUS  

Welkom op Alpha! Tien bijeenkomsten waarin je 
ontdekt wat het katholiek geloof inhoudt.  
 

Wat is Alpha?   
Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. 
Dat is Alpha. Tijdens circa tien interactieve en gezel-
lige bijeenkomsten ontdek je wat het katholiek ge-
loof inhoudt.   
Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op 
Alpha! Stel al je vragen en praat met andere deelne-
mers over interessante onderwerpen. Je bent niet 
de enige Alpha-deelnemer; wereldwijd volgden 
ruim 25 miljoen mensen Alpha.  
  

Voor wie?  
Alpha is voor iedereen! Heb je vragen over het leven 
of over het christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets 
voor jou. Er is alle ruimte om het gesprek aan te 
gaan en je vragen en ideeën te delen.  
 

Waarom?  
Op Alpha denk je samen na over vijftien inspire-
rende onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen 
vragen en ideeën. Je ontdekt altijd iets nieuws. Je 
ontmoet leuke, nieuwe mensen. En het is helemaal 
gratis! 
  

Hoe werkt het?  
Elke Alpha begint met een lekkere maaltijd. Hét mo-
ment om elkaar op een ontspannen manier goed te 
leren kennen. Na de maaltijd luister je naar een kort, 
inspirerend verhaal over een van de onderwerpen. 
Daarna is er alle ruimte om je vragen en gedachten 
te delen in kleine groepen.  
Er zijn circa tien Alpha-bijeenkomsten en een Alpha-
dag. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp 
centraal. Op Alpha bespreek je onder meer de vol-
gende onderwerpen:  
Is er meer?  
Wie is Jezus?  
Bidden: waarom en hoe?  
De Bijbel lezen: waarom en hoe?  
Hoe zit het met de kerk?  
 

Welkom!  
Zin in een nieuwe uitdaging? Je bent van harte wel-
kom op Alpha. In het najaar start er een Alpha in de 
Catharinaparochie. Wil je meedoen of heb je nog 
vragen? Neem dan contact op met Annemiek Buijs:  
annemiekbuijs@catharina-parochie.nl of tel.  
06-16324465. 

■ IN TAAL & TEKEN 

Wellicht dat u deze zomer aansluit bij een viering in 
de streek waar u vakantie houdt. De gesproken taal 
zal dan niet altijd verstaanbaar zijn. Maar als u thuis 
regelmatig de liturgie meeviert zal de opbouw van 
de vieringen u ongetwijfeld bekend voorkomen. En 
misschien zijn er ook woorden die u kunt meezingen 
of meespreken.  
Dat was voor katholieken tot 1965 eigenlijk vanzelf-
sprekend. De liturgie in de Katholieke Kerk was uni-
form, over de hele wereld. Wie in Tokyo, New York, 
Buenos Aires of Nairobi op zondag de H. Mis mee-
vierde, hoorde exact dezelfde teksten en gezangen 
die in de eigen parochiekerk klonken.  
Dat is veranderd. Sommigen ervaren dat als een ver-
lies. Vandaar de zorg om minstens een klein geza-
menlijk muzikaal repertoire te houden, zodat we de 
wereldwijde verbondenheid in geloof kunnen laten 
horen, als we samen zingen met geloofsgenoten 
“uit alle naties, rassen en talen.”  
Hieronder enkele paragrafen uit mijn boekje ‘In Taal 
& Teken’ waar het gaat om de ‘vreemde’ woorden 
in de liturgie, hun herkomst en betekenis.   
 

Oude talen  
In de eredienst gebruiken we woorden die ontleend 
zijn aan het Hebreeuws, het Grieks en het Latijn. Dat 
zijn de talen waarin de joodse en christelijke traditie 
tot ons gekomen is. Ze werden ook beschouwd als 
heilige talen, omdat er op het kruis in deze drie talen 
vermeld stond: Jezus van Nazareth, koning van de 
Joden. Het Oude Testament is grotendeels in het He-
breeuws geschreven, het Nieuwe Testament in het 
Grieks en in de Kerk van West-Europa is het Latijn 
eeuwen lang de voornaamste taal geweest. Tot het 
Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) was het La-
tijn de taal van de liturgie in heel de Rooms-katho-
lieke Kerk. Ook nu het gebruik van de volkstaal alge-
meen geworden is, klinken in de eredienst regelma-
tig een aantal woorden uit die oude talen. Ik noem 
er hier enkele: Amen, Kyrie eleison, Halleluja,  
Hosanna.  
 

Amen   
Als laatste woord van het gebed klinkt steeds het 
woord Amen. Het betekent: Ja, zo is het, voorwaar. 
Het is Hebreeuws en we lezen dat Jezus zelf dat 
woord in de mond nam: Amen, Amen, zo zeg ik u. 
Dat geldt als een eigen uitdrukking van Jezus (ipsis-
sima vox). De stam van het woord Amen betekent 
waarheid, stevigheid, betrouwbaarheid. We komen 

mailto:annemiekbuijs@catharina-parochie.nl
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het in het Oude en Nieuwe Testament regelmatig 
tegen. In de liturgie klinkt het Amen als de instem-
ming, de acclamatie van het gebed dat de voorgan-
ger uitspreekt en als een geloofsbelijdenis bij het 
ontvangen van de heilige Communie: Lichaam van 
Christus: Amen! Wellicht is het de kortste Geloofs-
belijdenis: je hebt er maar vier letters voor nodig.   
 

Han Akkermans  
 

■ HOE IS HET NU MET DE DIAKEN?  

Wat is er gebeurd?   
Het begon zo mooi op 2 juli 2017 met de wijding en 
nu ben ik herstellende van een bijna-burn-out.  
Wat is er gebeurd met de diaken, is een vraag die 
veel mensen (inclusief mijzelf) bezighield en bezig-
houdt.  
  

Voordat ik de diakenwijding mocht ontvangen was 
ik projectmanager en gaf ik soms gelijktijdig leiding 
aan 14 projecten. Ik heb een stevige opleiding gehad 
op Bovendonk en een goede stage in de Bernar-
dusparochie. Ik was een man van de wereld, stond 
stevig in mijn schoenen en kon de wereld aan.  
 

Maar een parochie is geen bedrijf. Dat had ik op  
Bovendonk geleerd en dat wist ik ook. Maar als pas-
gewijde diaken was ik vergeten dat ik het vak van 
projectmanager in 10 jaar geleerd had van één een-
voudig project naar (soms meerdere) complexe pro-
jecten. Dat is iets anders dan in een paar weken van 
leek tot gewijd diaken met een volledig takenpakket 
in de parochie op je schouders.  
  

In “Handboek voor Diakenen” (geschreven door en 
voor de Gereformeerde Kerken) lees ik dat leuk 
werk een belangrijk risico heeft: je ervaart geen 
stress, tot het te laat is. Er komt niets meer uit je 
handen, je laat steken vallen en valt om. Laat dit mij 
nu overkomen zijn!  
  

Er werd vanuit de parochie wel gevraagd hoe het 
ging en of er geholpen kon worden, maar er was en 
is heel veel te doen. Delegeren hielp, maar er was 
nog meer te doen. En het is leuk werk, dus er kon 
nog meer werk op mijn schouders. Twee dochters 
voor een jaar naar het buitenland, een verhuizing 
het kon er allemaal bij. Tot november vorig jaar een 
collega vroeg: hoe lang ga je nog zo door en wan-
neer val je om. Oh, wat deed dat pijn …  
Ik moest toegeven dat het te veel geworden was, 
véél te veel. Ik moest echt een stap terug doen, voor 

mijzelf, voor mijn gezin en voor de parochie. Het gaf 
in het begin een gevoel van mislukking en onmacht. 
Gaandeweg ontstond er ruimte voor geestelijke 
groei en daarmee herstel. Ik heb mogen ervaren hoe 
belangrijk een kaartje of een kerststukje kan zijn. Ik 
heb geleerd hoe belangrijk het is dat iemand daad-
werkelijk naast je komt staan en vraagt hoe het 
gaat. Ik ben een ervaringsdeskundige geworden en 
dat kan niemand meer van mij afnemen.  
  

Intussen werk ik weer 75-80%. Om mijn energie-
voorraad verder op te bouwen, houd ik mij voorlo-
pig bezig met mijn liturgische taken, dopen, Eerste 
Heilige Communie en uitvaarten. Na mijn volledig 
herstel zal er gekeken worden welke taken ik op mij 
ga nemen.  
  

Bedankt voor alle persoonlijke belangstelling, atten-
ties en gebed. Als ervaringsdeskundige hoop ik dat 
u op uzelf past (een ander kan dat niet voor u doen). 
Maar zelfs als u te veel van uzelf gevraagd heeft: ook 
een burn-out is een tunnel met licht aan het eind.  
  

Diaken Stefan Lange  
 

CATHARINANIEUWS  
 

■ KINDERNEVENDIENSTEN 

“Het is makkelijker om van iemand die je gepest 
heeft te houden, als je deze persoon vergeven hebt 
voor zijn fouten ... “ Nee, deze uitspraak vond ik niet 
in een tijdschrift of boek, maar werd gedaan door 
één van de deelnemertjes aan de kinderneven-
dienst op 19 mei jl. in de basiliek!  
 

Een groep van 8 verwachtingsvolle kinderen volgt 
de begeleiders die dag richting het koetshuis. Daar 
leest een begeleidster de evangelielezing voor met 
de boodschap die Jezus aan zijn volgelingen geeft: 
“Houd van elkaar!” In het gesprek dat volgt denken 
de kinderen hierover na. Houden van elkaar … heel 
mooi als het gaat over je vader, moeder, broertjes 
en zusjes. Maar hoe zit dat met die bazige klasge-
noot of met iemand die je gepest heeft? Wat bleek? 
Als kinderen worden geprikkeld over dit soort zaken 
na te denken, verbazen ze vaak met hun antwoor-
den.  
Behalve bovenstaande uitspraak zei een kind: “Je 
moet altijd wel iemand hebben die je kunt vertrou-
wen; maar in feite zijn we nooit alleen want God is 
altijd bij ons.“ Na dit gesprek en het liedje: ‘als je 
geen liefde hebt voor elkaar’ kwam één van de 
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deelnemertjes met de slotconclusie: “Het geeft al 
een fijn gevoel doordat we over dit thema hebben 
gesproken!”  
Een voorbeeld van hoe betekenisvol een kinderne-
vendienst kan zijn!  
 

Tot aan de grote vakantie is er nog één bijeenkomst 
op 23 juni.  
Zoals is aangekondigd: na deze viering kunnen de 
kinderen in de basiliek hun gespaarde punten inwis-
selen voor een klein presentje. N.B. de gespaarde 
punten zijn steeds voor elk kind door ons geno-
teerd!  
 

Ook volgend schooljaar wil de enthousiaste werk-
groep doorgaan met kindernevendiensten te begin-
nen op 25 augustus en 29 september. 
  

Kinderen van de basisschool: wij heten jullie graag 
welkom op bovenstaande data!  
 

Namens de werkgroep kindernevendienst,  
José van den Bogaart  
 

■ WORDEN DE TIENERS VERGETEN? 

Als je naar de activiteiten voor de verschillende 
doelgroepen in de parochie kijkt zou je bijna denken 
dat de tieners een vergeten groep zijn. Maar is dat 
zo?  
Het klopt dat er een tijd geen activiteiten voor de 
tieners werd georganiseerd, maar dat wil niet zeg-
gen dat er geen aandacht was en is voor de tieners. 
Er is nu een enthousiaste tienergroep (bestaande uit 
vormelingen van 2018 en 2017) die een keer per 
acht weken samenkomt.  
 

Als tienergroep ontmoeten we elkaar rond het eten, 
want ETEN IS ONTMOETEN.  
Tijdens het eten leren we elkaar kennen, ontdekken 
we dat we niet de enige gelovige tieners zijn, en pra-
ten we over wat ons bezighoudt. Een van de vragen 
die ons bezighoudt, is: wat geloven we?  
  

Een andere vraag is: hoe maak ik het eten klaar? Ja-
zeker, hoe maak ik het eten klaar? … we beginnen 
met samen eten koken, daarna samen eten, praten 
en opruimen en dat allemaal binnen anderhalf uur.   
  

Heb je al zin om te komen? Wees welkom!  
Wanneer? Maandag 17 juni 2019  
Hoe laat? Van 17:30 – 19:00 uur  
Waar?  Op de pastorie Markt 17  
 

Diaken Stefan Lange  

■ MEDIAVIERINGEN 

Zondag 12 mei is vanuit de basiliek de tweede me-
diaviering van dit jaar uitgezonden.  
Pastoor Han Akkermans ging voor in de eucharistie 
en RK Jongerenkoor YRDV en Capella Catharina 
verzorgden de gezangen.  
  

In het geloofsgesprek, voorafgaand aan de media-
viering, vertelde Geerten Kok wat de benedictijnse 
spiritualiteit vandaag de dag voor parochies kan 
betekenen. De bisdombedevaart, die gehouden 
wordt van 12 tot 19 oktober, staat in het teken van 
de heilige Benedictus en de benedictijnse spirituali-
teit.  
  

De volgende mediavieringen worden uitgezonden 
op 11 augustus, 22 september, 10 november en 29 
december om 10.30 uur vanuit Basiliek St. Jan live 
op NPO2.  
 

Ad van der Made  
  

■ QUO VADIS? 2.0   

De jongeren van Quo Vadis? 2.0 treffen elkaar regel-
matig in allerlei samenstellingen. Ze zijn actief als 
acoliet, als lid van de werkgroep kindernevendien-
sten, in de koren YRDV, Capella Catharina en Schola 
Bavonensis.  
In de ‘eigen’ bijeenkomsten op zondagmiddag heb-
ben we de afgelopen maanden samen gegeten en 
daarna gedeeltes van de DVD Catholicism bekeken, 
waarin de welbespraakte Amerikaanse bisschop en 
theoloog Robert Barron een inleiding biedt in het 
christelijk geloof en de katholieke kerk. De DVD 
biedt gedegen kost en is bovendien boeiend om 
naar te kijken vanwege de mooie filmbeelden.  
Tijdens een van de bijeenkomsten hebben onze 
Congolese parochianen verteld over hun leven in 
Nakivale, het vluchtelingenkamp In Uganda waar ze 
vijf jaren verbleven hebben.  
De geplande bedevaart naar Kevelaer op 11 mei 
ging niet door, maar op zondag 25 mei zijn enkele 
leden van Quo Vadis? 2.0 alsnog ter bedevaart naar 
Kevelaer getrokken.  
Het doopsel van ons lid Syd Meuldijk in de Paaswake 
was een mooi, intens en vreugdevol hoogtepunt. 
 

Een nieuw initiatief in de afgelopen periode, waarbij 
Quo Vadis? 2.0 betrokken is, betreft de openstelling 
van de basiliek op vrijdagavond van 19.00 tot 20.00. 
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Er wordt dan gebeden en gezongen en er is ruimte 
voor stilte.  
Elders in dit blad vindt u daarover meer informatie 
en achtergronden. 
  
Wie zich aangesproken voelt door de activiteiten 
van Quo Vadis? 2.0 en tot de doelgroep (18-30 jaar) 
hoort, die kan contact opnemen met het parochie-
secretariaat (zie achter in dit parochieblad).  
Vale! (Latijn voor Houd’oe!)  
      

Pastoor Han Akkermans  
 

■ KERKWACHTEN BASILIEK ST. JAN  

Vanaf eind april is de basiliek weer opengesteld voor 
bezoekers op woensdag-, donderdag-, vrijdag- en 
zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.  
Een groep vrijwilligers, de kerkwachten, verzorgen 
deze openstellingen.  
Op 9 mei kregen wij bezoek van een groep cliënten 
van Oosterheem die samen met begeleiders een 
uurtje hebben gezongen en naar gebeden hebben 
geluisterd in de Mariakapel achterin de kerk en 
kaarsen hebben aangestoken. De activiteitenbege-
leiders van Oosterheem hadden zelf muziek meege-
bracht voor deze middag in de meimaand  Maria-
maand.  
 

Het was een stemmig gebeuren en een zinvolle mid-
dag. De activiteitenbegeleidsters vertelden dat zij 
spontane reacties kregen toen zij dit bezoek aan-
kondigden, daar er in Oosterheem veel cliënten wo-
nen van katholieken huize.  
Het was een goed activiteitenprogramma waarvan 
de cliënten en wij genoten hebben.  
 

 
Aan het eind gingen we allemaal op de foto voor de 
basiliek.   
  

Geert Ligtvoet (kerkwacht)  

■ INTERVIEW  

Deelgenoot zijn  
Al 13 jaar woont Corrie van Ooi met veel plezier in 
een appartement bij de Verrijzeniskerk. Niet ver-
wonderlijk dat zij binnen de geloofsgemeenschap 
ook haar diensten aanbiedt. Zo gaat ze eens in de 
vijf weken voor in de woensdagochtendviering in de 
zaal met de uitnodigende naam “De Herberg”. Ze 
bereidt de dienst grondig voor en zoekt toepasse-
lijke teksten om het geheel goed in elkaar te zetten. 
“Het moet kloppen,” zegt ze vol overtuiging. Na af-
loop is het gezamenlijk koffie drinken en nog wat na-
praten; altijd gezellig. Dat geldt ook voor de zon-
dagse viering met wisselende voorgangers. Steeds 
een goed moment om samen te komen en na afloop 
elkaar te ontmoeten. 
  

Vorig jaar volgde Corrie de door het bisdom Breda 
aangeboden cursus Diaconale Journalistiek, die haar 
meer inzicht gaf in het opbouwen en samenstellen 
van teksten. Vier cursusavonden met telkens een 
andere spreker, die goede tips en aandachtspunten 
gaf over uiteenlopende onderwerpen. Een onder-
deel was een opdracht om een artikel te schrijven 
over iemand die iets betekent in de samenleving. 
Corrie ging op pad en regelde een ontmoeting met 
een winkelier op winkelcentrum Zuiderhout, die 
mensen bij elkaar brengt en ermee in gesprek gaat. 
Het werd een bijzondere ervaring die ze op papier 
heeft gezet voor haar opdracht. Corrie voegt er nog 
aan toe dat ze met enthousiasme de cursus heeft 
gevolgd.  
 

Daar bleef het niet bij. Inmiddels heeft Corrie ook al 
een paar stukjes voor het parochieblad geschreven: 
over een bijzondere ontmoeting met Mimi en Joop 
Groenen-Weusthof en over de Witte Tornado, de 
grote schoonmaak van de Verrijzeniskerk.  
 

Corrie heeft het reuze naar haar zin als deelgenoot 
van de Verrijzenisfamilie en de fijne contacten die 
daaruit voortkomen. Los hiervan heeft ze ook ban-
den met mensen buiten de kerk. Zo bezoekt ze eens 
per maand een bijeenkomst, waar ze met elkaar 
ontbijten, lezen en bidden. Ze mag daar ook graag 
een eigen tekst voorlezen en mensen erover na la-
ten denken.  
 
Voordat Corrie actief werd in de Verrijzenis was ze 
jaren secretaris van een tafeltennisvereniging, se-
cretaris van NVVH (Nederlandse Vereniging van 
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Huisvrouwen) en secretaris van de ouderraad op de 
school van de kinderen.   
 

Ik heb met plezier geluisterd naar en gesproken met 
een enthousiaste vrouw, die het ontmoeten van 
mensen en contacten leggen hoog in het vaandel 
heeft staan. Door lichamelijke gebreken wordt het 
wat vaker pas op de plaats maken. Dat neemt niet 
weg dat ze de mogelijkheden, die haar gegeven wor-
den, ten volle benut.  
 

Ad van der Made  
 

■ WIE ZINGT, BIDT DUBBEL  

Deze uitspraak, mogelijk van de H. Augustinus, is ze-
ker van toepassing op het pas opgerichte koor ‘De 
Antoniuszangers’. Nadat er afspraken zijn gemaakt 
voor een viering op dinsdag en donderdag in de Vin-
der, heeft er een oproep gestaan in het Kruispuntje 
om weer een nieuw koor op te richten. De bedoeling 
is om ondersteuning te leveren bij de vieringen op 
dinsdagavond. In korte tijd meldden zich vijftien 
mensen aan, blij weer te kunnen zingen.    
 

Op maandagmiddag wordt er gerepeteerd van twee 
tot half vier. Iedere week komt er een aantal nieuwe 
liederen bij en bereiden we ons voor op de volgende 
viering. De kerkgangers zijn blij met de ondersteu-
ning: samen zingen is immers dubbel bidden!   
Vaak wordt de vraag gesteld: kan ik ook lid worden? 
Natuurlijk! Iedereen is van harte welkom.   
Voor aanmelding, zie Algemene Informatie over be-
reikbaarheid “De Vinder” aan de binnenzijde van de 
achterkaft.  
   

Theo Michielsen  
 

■ DANKBAARHEID  

… van en voor Mien Ernst  
Afgelopen voorjaar werd er in de Verrijzeniskerk bij 
één van de vieringen gebeden voor diverse overle-
denen in onze parochie. Ook werd er gebeden uit 
dankbaarheid.  
 

Dankbaarheid, zo bleek later tijdens die viering, 
voor alle dingen waar je dankbaar voor kunt zijn; 
waar je dankjewel voor kunt zeggen.  
Dankbaar waren ook de vele mensen die tijdens de 
viering aanwezig waren. Mensen die vanuit verschil-
lende parochiekernen van de Catharinaparochie 
aanwezig waren. Er was ook een vertegenwoordiger  

van het bestuur van de Catharinaparochie aanwe-
zig.  
 

De aanwezigen waren via Mien en via haar muzikale 
activiteiten verenigd tijdens die viering.  
  

 
 

Aan het eind van die viering werd Mien door Joke 
Alberts vanuit het parochiebestuur toegesproken 
vanwege haar jubileum in de muziek. Joke spelde 
Mien de Gregoriusspeld op en overhandigde haar 
de oorkonde vanwege 40 jaar muzikale inzet.  
Mien, dank je wel voor al jouw inzet op velerlei ge-
bied op vele plekken! Het is fantastisch.  
  

Jos Bleijlevens, Verrijzeniskern  
   

■ STAD IN STILTE 

Openstelling basiliek op vrijdagavond  
Op vrijdagavond is de basiliek sinds kort weer geo-
pend van 19.00 tot 20.00 uur. De openstellingen 
worden georganiseerd door een groepje jongeren 
die op hun eigen manier verbonden zijn met de pa-
rochie: leden van de jongerengroep Quo Vadis en 
Capella Catharina.   
Het idee ontstond na een koorreis (van jongeren-
koor YRDV uit Raamsdonksveer, waar een aantal 
van deze jongeren ook lid van zijn) waarbij o.a. Taizé 
bezocht werd. De rust en stilte die ze daar vonden 
willen ze ook graag in hun drukke leven hier probe-
ren vast te houden. 
   

  
 
 
 
 
 
Vriendschapsicoon Taizé 
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Daarom komen ze op vrijdagavond een uurtje bijeen 
om stil te zijn, een eenvoudig getijdengebed te bid-
den of te zingen en te luisteren naar Taizémuziek.   
Uiteraard is iedereen welkom hierbij aan te sluiten. 
U kunt gewoon binnenlopen.  
 

Ilse Willems, Basiliek St. Jan  
 

■ INLOOPHUIS DE VINDER 15 JAAR  

Vrijdag 5 april is gevierd dat Inloophuis De Vinder al 
15 jaar bestaat. Het is opgericht in 2004 als één van 
de speerpunten van het diaconale plan van de toen 
bestaande Antoniusparochie. Het Inloophuis is voor 
iedereen die zomaar even binnen wil lopen, een 
praatje wil maken en andere mensen wil ontmoe-
ten. Even tijd nemen met een gratis kopje koffie of 
thee met een koekje.  
 

De parochie maakt nu deel uit van Catharina- 
parochie en de Antoniuskerk is gesloten. Binnen het 
diaconale beleid van de Catharinaparochie is er nog 
steeds plaats voor Inloophuis De Vinder. Een verte-
genwoordiger van bestuur en pastoresteam was 
dan ook aanwezig. Ook van de Antoniuskern zijn fe-
licitaties ontvangen met voor de vrijwilligers een 
mooie roos en veel dank voor al de jaren van inzet. 
Drie vrijwilligers zijn vanaf het allereerste begin ac-
tief!  
 

In de mooi versierde zaal is met totaal 21 personen 
genoten van de koffie en thee met gesponsord ge-
bak van patisserie Speekenbrink. Niet alle gasten 
(en vrijwilligers) kwamen gelijk, dus werden een 
aantal tafels geleidelijk bijgeschoven.  Rond het 
middaguur kwamen de zelfgemaakte goedgevulde 
groetensoep en de belegde broodjes. Als afronding 
een krentenbol. Het was zeer gezellig.  
 

Ad Kouwelaar  
 

■ HANDJES VOOR IN DE TUIN GEZOCHT  

Heb jij groene vingers? Houd jij van werken in de 
buitenlucht in je eigen tempo?  
Dan is misschien het onderhouden van de tuin van 
Antoniushuis ‘De Vinder’ iets voor jou!  
 

Sint-Antoniuskern zoekt namelijk vrijwilligers, die 
het onderhoud van de tuin bij ‘De Vinder’ op zich 
willen nemen. Grasmaaien, onkruid wieden, harken, 
snoeien en alle andere werkzaamheden die in een 
tuin regelmatig voor komen. Tuinmateriaal is aan-
wezig. Je kunt zelf je eigen tijd bepalen.  

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven.  
Zie hiervoor de Algemene Informatie over bereik-
baarheid “De Vinder” aan de binnenzijde van de 
achterkaft.  
 

■ KOREN-ZANG-MIDDAG   

Al enkele jaren op rij vindt er een uitwisseling plaats 
tussen de verschillende koren, welke onder leiding 
staan van Jan Marie Wouters. Dit jaar was ons Mar-
coenkoor met de organisatie belast.   
Door middel van affiches en persoonlijke uitnodigin-
gen hebben wij ons publiek proberen te interesse-
ren. Dat is gelukt en de zaal van café Dorpzicht was 
op 19 mei met zo'n 130 belangstellenden gevuld. Er 
stond hen een gevarieerd muzikaal programma te 
wachten.   
  

 
 

Allereerst trad ons Marcoenkoor voor het voetlicht, 
met liedjes in diverse talen. Het publiek hebben wij 
kennis laten maken met een geheel andere kant van 
ons repertoire. We brachten bijvoorbeeld de "Big 
Band Sing", "Mary Poppins" maar ook "Shine your 
light", een mooie gospelsong.   
 

Onze vrienden Gaudium Vitae uit Bavel waren ook 
uit hun comfortzone gestapt; zij verzorgen regelma-
tig de kerkdiensten in Bavel maar nu zongen zij klas-
siekers zoals "Een roosje mijn roosje", "Het Land van 
Maas en Waal”. Maar vooral "Steal Away" liet het 
publiek niet onberoerd.   
  

De hekkensluiter, gospelkoor All4you uit Chaam, dat 
deze dag hun 10-jarig bestaan mocht vieren, liet een 
gevarieerd mooi geluid horen, het koor vertolkte bij-
voorbeeld "He touched me" en "So strong".  
 

Een geweldige muzikale middag, waarin overduide-
lijk werd dat muziek verbroedert. Deze verbroede-
ring werd ons mogelijk gemaakt door een financiële 
bijdrage van verschillende sympathisanten uit 
Dorst.  Na een woord van dank kijken we vol ver-
wachting uit naar een volgend muzikaal samenzijn, 
als eerste uiteraard in onze mooie Marcoenkerk op 
zondagmorgen 11.00 uur.   
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Graag tot dan! 
   

Marcoenkoor Dorst, Helma Verhulst 
   

■ MARCOENKERN 

In en om de Marcoenkerk is er altijd activiteit.   
Al fietsend langs de kerk zie je activiteiten van de 
werkploeg die met een hoogwerker op weg gaan om 
de goten van lood te voorzien.   
De spreuk op de kerk zet vaak aan tot nadenken. 
 

 
 

In de Goede Week zijn vrijwilligers huis aan huis ge-
gaan om de vastenzakjes op te halen. Een geweldig 
mooi bedrag is opgehaald voor het project SIMAMA. 
Elders leest u meer hierover.  
Met Pasen bezochten groepen leerlingen van de 
Marcoenschool de kerk. Ze luisterden naar het Paas-
verhaal en keken hun ogen uit in de kerk.   
 

Er was een informatieavond voor pelgrims naar  
Kevelaer; elders in dit blad leest u meer hierover.  
  

De communicanten van dit jaar met hun ouders wa-
ren een aantal maal te gast voor de voorbereiding 
en namen deel aan de vieringen. Wat fijn om zoveel 
jonge gezinnen in de kerk te mogen begroeten. 
 

Met Meikes Dorst begroetten we pelgrims voor het 
feest van de Heilige Marcoen. In september mogen 
we wederom een groep pelgrims op weg naar  
Santiago welkom heten in de kerk. Na het ontvan-
gen van de pelgrimszegen en de Marcoenstempel 
gaat het gezelschap op weg.  
  

In juni vieren we traditiegetrouw het midzomer-
nachtfeest in een tent op het dorpsplein; de viering 
is dan om 10.00 uur.   
In juli wordt de ziekenviering gehouden in de Mar-
coenkerk.  
In augustus vieren we op de Jacobushoeve, samen 
met de ZLTO, het oogstdankfeest.  

Als klein dorp, met een kleine kerk, zijn we heel ac-
tief.  
 

Tijd om tot rust te komen in de vakantieperiode. Ie-
dereen een fijne vakantie gewenst en als u ons dorp 
verlaat, een behouden thuiskomst.  
 

Corry van den Bosch   
 

■ PKC-LID MARJA VAN GILS STOPT  

Corneliuskern  
Marja van Gils heeft aangegeven per 1 juli 2019 te 
stoppen met haar activiteiten als Parochiekerncom-
missie-lid voor de Corneliuskern. De meest recente 
ontwikkelingen rondom de Corneliskerk heeft haar 
doen besluiten haar taken neer te leggen.  
Het Pastoraal team betreurt haar besluit, maar be-
grijpt ook haar afwegingen.  
 

Marja heeft zich altijd voor de volle 100% ingezet 
voor de parochianen van de Houtse gemeenschap! 
De parochie is haar hiervoor zeer erkentelijk en wil 
haar langs deze weg bedanken voor haar betrokken-
heid en grote inzet!! We hopen dat er iemand is die 
haar taak wil overnemen. In overleg met Marja 
wordt haar werk voor de leden- en kerkbijdragead-
ministratie voortgezet door W. de Jong. Wellicht dat 
er ook voor haar overige taken iemand bereid is.   
  
Namens het Pastoraal Team,  
pastoor Han Akkermans  
 

■ AFSCHEID VAN HANS WORTEL 

Sinds vele jaren is de heer Hans Wortel een gewaar-
deerde voorganger in de vieringen in onze paro-
chie. Zowel in weekend- als weekvieringen als ook 
bij uitvaarten hebben we vaak een beroep op hem 
mogen doen.   

Hans heeft onlangs het besluit genomen zich tot 
priester te laten wijden in een ander kerkgenoot-
schap. Dat betekent dat we afscheid van hem moe-
ten nemen als voorganger in onze parochie. Hij zal 
dan ook niet meer voorgaan in de vieringen waar-
voor hij ingeroosterd was.  

We nemen afscheid onder uitdrukkelijke dankzeg-
ging voor zijn inzet en toewijding ten bate van veel 
parochianen. We wensen hem alle goeds toe in de 
toekomst.  

Namens het Pastoraal Team, 
pastoor Han Akkermans 
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KRONIEK VOOR WIE DE KLOK LUIDDE 

■ HET H. DOOPSEL ONTVINGEN  

24-03 Skylar Murray (Basiliek)   
24-03 Quirijn Simons (Basiliek)  
24-03 Berend Boeren (Catharinadal)  
07-04 Adam de Jong (Paulus Abdij)  
14-04 Aimée op ten Noort 
           (Joh. de Doper)  
28-04 Sjeinna van Hees (Verrijzenis)  
28-04 Devonney van Hees (Verrijzenis)  
19-05 Isabelle van Pruijssen (Marcoen)  
19-05 Pepijn Govaerts (Marcoen)  
 

■ VAN ONS GINGEN HEEN     

01-11 Kees van den Wijngaart (Verrijzenis)  
04-02 Dré Oomen (Verrijzenis)  
03-03 Eduard de Pruijssenaere de La Woestijne 
           (Verrijzenis)  
06-03 Martinus van den Kieboom (Basiliek)  
06-03 Romana Jansen-Carton (Marcoen)  
07-03 Alex Kohlmann (Basiliek) 
12-03 Geert Strijbos (Verrijzenis)  
14-03 Koos Heinen (Verrijzenis)  
15-04 Kees Kuijsters (Marcoen)  
16-04 Cornelia Wijngaarde- 
           Poppelaars (Basiliek)  
17-05 Diny Bakx-Andries (Basiliek)  
19-05 Jan Michielse (Yarden)  
21-05 Sietske van der Hoeven-Weidema  (Marcoen)  
 

Mogen zij in Gods liefde verder leven. 
 

■ EERSTE COMMUNIE  

Op 26 mei ontvingen in de  Basiliek St. Jan de Eerste 
H. Communie:    
 

Bradley Dzouabeth, Tentchou Colin Adamiec,  
Devonney van Hees, Jonas Kop, Jaliah Zimmerman, 
Julia Boekhoff, Lieke van der Schriek,  
Noah Dzouabeth Tentchou, Rieshanno van Hees, 
Stijn Ackermans, Stijn de Been, Alexander Broeders, 
Eefke Hendrickx, Élodie van ’t Loo, Feline Joosen, 
Hayley van de Goorbergh, Isabel Rietveld,  
Jasmijn Roovers, Julie van Dijk, Koen van Noort,  
Kyshaul Cicilia, Luana Gosenson, Milena van Mierlo, 
Minke Roovers, Miryam Tayr Alhazin, Nicky Jansen, 
Nynke de Wit, Siebe Nouws, Sonal van Dongen,  
Vera Shamon, Yaeno van der Lingen 
 

Jezus zei: Blijf dit doen om aan Mij te denken. 

■ HUWELIJK    
 

18-05  Michiel van Rijnsoever en  
Fabienne  Trommelen (Basiliek)  

  

Wij wensen hen alle goeds voor de toekomst!  
  

SPECIALE VIERINGEN 
 

Sacramentsdag, Geboorte H. Joh. de Doper  
22 en 23 juni Sacramentsdag tijdens alle vieringen 
22 juni Joh. de Doper  19.00 uur  H. Akkermans  
23 juni Basiliek St. Jan 10.00 uur  H. Akkermans 
Tevens terugkomviering Eerste Communie     
 

Eucharistie op t.v. Basiliek St. Jan om 10.30 uur!  
Deze mediavieringvieringen worden rechtstreeks 
uitgezonden op t.v. NPO 2 om 10.30 uur  
11 augustus       H. Akkermans, zang Schola Cantorum 
22 september  Mgr. J. Liesen/H. Akkermans,  
zang Parochieel Koor Catharinaparochie 
 

Gezinsviering Joh. de Doper  
6 juni  Joke Schoenmakers  19.00 uur, 
zang Zingende Nootjes  
 

Ziekenviering  
20 juli H. Marcoen  16.00 uur  H. Akkermans  
Viering 21 juli om 11.00 uur in H. Marcoen gaat   
gewoon door!  
 

Maria Tenhemelopneming 15 augustus  
Basiliek St. Jan 19.00 uur  H. Akkermans   
Parochiële viering 
 

Oogstdankviering 25 augustus  
Jacobushoeve, Dorst 10.00u  Pastor I. Leemput   
zang Gemengd koor Marcoen  
Viering 25 augustus om 11.00 uur in H. Marcoen  
vervalt!  
 

■ INLOOPHUIZEN   

Inloop “Basiliek” 
Markt 17 in de pastorie van Basiliek St. Jan. 
Geopend elke derde donderdag van de maand  
van 14.00 tot 16.00 uur. 
 

Inloophuis “De Herberg” 
Vondellaan 43 in de Verrijzeniskerk. 
Geopend op dinsdag van 10.00 tot 12.00 en 
donderdag van 14.00 tot 16.00 uur. 
 

Inloop “De Pastorie” 
Provincialeweg 84 Oosteind in de pastorie naast 
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H. Johannes de Doperkerk. 
Geopend op dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 15.30  
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 maandag  
van 14.00 tot 16.30 uur. 
 

SACRAMENTEN 
 

■ CHRISMAVIERING 

Vormelingen 2018 nemen deel 
Woensdag 17 april 2019 was de chrismaviering van 
het bisdom Breda in de kerk van Teteringen. Een 
aantal van de vormelingen uit 2018 was hierbij aan-
wezig. De viering was voor hen een bijzondere bele-
ving. 
Een Chrismaviering maak je niet vaak mee. Voor de 
vormelingen en hun ouders was de nabijheid van 
Teteringen aantrekkelijk om aanwezig te zijn bij 
deze bijzondere viering.  
De chrismaviering vormde tegelijk een soort afslui-
ting van hun vormseltraject: nu zagen ze immers 
ook waar de Chrisma-olie vandaan komt en hoe 
deze wordt gewijd. De viering werd niet passief on-
dergaan. 
  
In aanloop naar de viering hebben de vormelingen 
en een aantal aanstaande vormelingen boodschap-
pen gedaan.  
 

 
 

Deze boodschappen werden, namens de Catharina-
parochie, aangeboden aan de Augustinusparochie 
voor de voedselbank in Breda. Ook werd een bedrag 

namens de PCI aangeboden voor de inrichting van 
de kinderafdeling van het Amphiaziekenhuis.  
 
Tijdens de viering werd nog een actieve rol vervuld 
door het aandragen van de offergaven. Zowel vor-
melingen, ouders en pastoraal team kijken terug op 
een vreugdevolle en bijzondere voorbereiding en 
viering.  
 

Diaken Stefan Lange  
 

■ EERSTE COMMUNIE 

Op zondag 26 mei hebben 31 kinderen in de  
Catharinaparochie de eerste communie ontvangen. 
Vanaf januari hebben zij zich samen met hun ouders 
op deze dag voorbereid in een stevig programma 
met de naam ‘Familiecatechese’, afgekort als 
‘famcat’. Op vier zondagen zijn de communicanten 
bij elkaar geweest in Dorst. In de ochtend startten 
we samen in de kerk. Daarna gingen de kinderen 
naar de pastorie om te werken in hun map en de ou-
ders kregen catechese in de kerk. De ochtend werd 
samen met de geloofsgemeenschap van Dorst afge-
sloten met een Eucharistieviering waarin vele kin-
deren een taak kregen. Het is indrukwekkend om te 
zien hoe de kinderen zich langzaam thuis beginnen 
te voelen in deze opzet en in de viering.  
 

Daarnaast hebben de kinderen zich ingezet voor het 
vastenproject van de parochie. Zij hebben samen 
bijna € 100,00 opgehaald en dit aangeboden aan 
Henny Hoedemaker. Hij was eerder ook enthousiast 
komen vertellen over het project.  
De eerste keer in de viering en later nog een keer 
aan de kinderen zelf tijdens het eerste gedeelte van 
de Familiecatechese.  
 

 
Eerste communicanten viering 10 uur 
 

Ook waren de kinderen actief tijdens de Palmpasen-
viering in de basiliek. Met prachtige Palmpasen-  
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stokken trokken ze door de kerk.  Vele stokken wer-
den aan het eind van de viering gegeven aan een 
kerkganger.  
Het was een groot feest om te zien hoe jong en oud 
zich met elkaar verbond op deze zondagochtend.  
 

 
Eerste communicanten viering 12.00 uur 
 

Wij hopen dat de kinderen en hun ouders zich wel-
kom hebben gevoeld in onze parochie en dat we ze 
wederom welkom mogen heten in de toekomst!  
 

Namens de werkgroep eerste communie,  
Annemiek Buijs pastoraal werker   
  

■ OPGAVE VORMSEL   

Zit jij in groep 7 en wil je na de zomervakantie je 
vormsel doen? Dan is het belangrijk dat je jezelf in-
schrijft vóór 6 juli. We kijken naar je uit!  
 

Wat is het vormsel?  
Bij het vormsel zet je zelf een stap op de weg van je 
geloof. Je kiest ervoor om de weg van het geloof, die 
je ouders voor jou gekozen hebben, zelf verder te 
gaan. Gelukkig hoef je dat niet alleen te doen. Bij het 
vormsel ontvang je de kracht van de Heilige Geest. 
Een kracht die jou helpt om je zoektocht in je geloof 
en in je leven te volbrengen. Een kracht die zorgt dat 
je stevig in je schoenen staat omdat je mag zijn wie 
je bent.   
Na een periode van voorbereiding met je ouders en 
met de andere vormelingen ben je tijdens de vorm-
selviering op vrijdag 29 november om 19.00 uur in 
de H. Johannes de Doperkerk in Oosteind klaar om 
het vormsel te ontvangen.  
  
Hoe ziet de voorbereiding eruit?  
De voorbereiding doe je samen met je ouders. Op 
een aantal zondagochtenden beginnen we met een 
viering in de Basiliek St. Jan. In deze viering heb je 
vaak een taak. Na de viering gaan vormelingen en 

ouders/verzorgers uit elkaar. Jullie gaan naar de 
pastorie en de ouders naar het Koetshuis (naast de 
pastorie).  
Jullie gaan aan de gang met vormselkracht, een pro-
gramma om samen na te denken over dingen die be-
langrijk zijn voor jullie op je weg naar het vormsel. 
Het is een interactief programma: kijken en luiste-
ren, stil worden en de handen uit de mouwen ste-
ken.   
De ouders/verzorgers verdiepen zich verder in hun 
geloof door met elkaar in gesprek te gaan over ver-
schillende onderwerpen, zodat zij jou nog beter 
kunnen begeleiden bij deze belangrijke stap in je le-
ven.  
  
Welke data moet je vrijhouden?  
De belangrijkste datum is woensdagavond 4 sep-
tember. Op deze avond verwelkomen we je graag 
met je ouders. We leggen dan de verschillende stap-
pen uit en je kunt op die avond al je vragen stellen. 
Als je de andere data ook al wilt weten: achter in de 
kerken liggen folders of je kunt informatie vinden op 
de website van de parochie.   
 
Aanmelden  
We ontvangen je aanmelding graag  per mail: 
info@catharina-parochie.nl of per post: Markt 17, 
4901 EP Oosterhout. Het inschrijfformulier kun je 
downloaden op de website van de parochie: 
www.catharina-parochie.nl  
 

Annemiek Buys 
 

CARITAS  
 

Collectes in de komende periode 
Deze worden gehouden in het eerste volle weekend 
van de maand.  
 

Juli Lillianefonds  
Een wereld die openstaat voor elk kind, dat is de 
missie van het Liliane Fonds. Bijdragen aan een we-
reld die openstaat voor iedereen en waarin ook kin-
deren met een handicap die opgroeien in extreme 
armoede al hun talenten kunnen ontwikkelen en in-
zetten.   
 

Augustus Zonnebloem  
Iedereen heeft behoefte aan gezelschap. Maar als je 
een lichamelijke beperking hebt, ben je misschien 
wel vaker (alleen) thuis dan je zou willen. De vrijwil-
ligers komen graag langs voor een kop koffie of om  

mailto:info@catharina-parochie.nl
http://www.catharina-parochie.nl/
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samen met jou op pad te gaan.   
  

September Vluchtelingenwerk  
Elke dag nemen overal ter wereld mensen de moei-
lijkste beslissing in hun leven: ze besluiten hun huis 
te verlaten in de hoop elders een beter leven te kun-
nen leiden. Wereldwijd zijn meer dan 68 miljoen 
mensen op de vlucht; van hen hebben ruim 21 mil-
joen hun land verlaten. Vluchtelingen zijn kwets-
baar.   
  

Ad Jespers  
Secretaris Caritas Catharinaparochie  
 

DIACONIE 
 

■ ZIEKENDAG MET VIERING 

Onze jaarlijkse ziekenviering wordt dit jaar in Dorst 
gehouden, op zaterdag 20 juli om 16.00 uur.  
Zoals gebruikelijk is er na afloop een broodmaaltijd 
waarbij er gezellig bijgepraat kan worden.  
De flyers met de uitnodigingen zullen bijtijds bij alle 
kerkplekken afgegeven worden.  
  

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

U hoeft zich niet aan te melden, behalve wanneer u 
opgehaald wilt worden.  
Neem dan contact op met Kees de Kok:  
E-mail: kees@annyenkees.nl  tel. 06-29309856 
  

■ VREDESWEEK  

Van zaterdag 21 september tot en met zondag 29 
september is de landelijke Vredesweek, waarvan 
Pax de organisator is.  
Ook de Catharinaparochie in Oosterhout zal hieraan 
deelnemen, zoals we al tientallen jaren doen.  
Het thema van de Vredesweek dit jaar is Vrede ver-
bindt over grenzen.  
De eerste bijeenkomsten om de Vredesweek voor te 
bereiden zijn al geweest en in grote lijnen ziet het 
programma er als volgt uit:  
Zaterdag 21 september: opening van de Vredes-
week met de Vredeswandeling.  
We vertrekken plm. 9.30 uur bij De Vinder. Piet van 
der Pluym zal ons meenemen naar de drie kloosters 
en een moskee en bij Chemin Neuf zullen we een 

afsluitende viering van de Vredeswandeling heb-
ben.  
Zondag 22 september: In alle kerken en gebeds-
ruimtes zal aandacht aan de Vredesweek gegeven 
worden  
Maandag 23 september: Vredeslezing in De Beuk 
naast de Vredeskerk om 20.00 uur.  
Pater Kees Maas en zuster Elia praten over vrede, 
met als thema Vreemdeling, wie ben je? kijkend van-
uit de bijbel naar de vreemdelinge Ruth, die vanuit 
Moab naar het Joodse volk kwam. Een heel actueel 
thema, zeker als we in deze Vredesweek opnieuw 
zoeken naar vrede die verbindt over grenzen.    
Donderdag 26 september: film over kloosterge-
meenschap in Tibhirine in Algerije bij Chemin Neuf, 
met voorafgaand een vredesmaaltijd.  
Zondag 29 september: Afsluiting van de Vredes-
week met een Oecumenische viering in de Verrijze-
niskerk.  
  

In de Vredesweekflyer, die half augustus verspreid 
zal worden, vindt u een definitieve agenda met 
daarbij ook vermeld de juiste tijden.  
 

Kees de Kok 
 

■ ACTIE VOOR CONGO   

Wat aanvankelijk begon als een eenmansactie voor 
het Centre Simama, is uitgegroeid tot een actie waar 
een grote groep mensen uit Oosterhout en met 
name uit Dorst zich met veel enthousiasme voor 
hebben ingezet.  
 

 
 

Onder de vlag van de Bisschoppelijke VastenActie 
(BVA) hebben we toestemming gekregen om in  
Oosterhout en de kerkdorpen gedurende drie jaar 
een inzameling te houden voor Centre Simama in 
Congo. De goodwill voor hulp aan het centrum voor 
verstandelijk en lichamelijk gehandicapten is groot, 
zoals blijkt uit de vele positieve reacties.  

mailto:kees@annyenkees.nl
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Scholen, alle kerkplekken in Oosterhout en het ver-
zorgingshuis in Dorst hebben gelegenheid geboden 
om met foto's en een PowerPointpresentatie de ac-
tie voor Congo toe te lichten en onder de aandacht 
te brengen.  
  

De reacties zijn hartverwarmend. Toen een jochie 
van de basisschool in Oosteind hoorde dat de kin-
deren in het centrum slechts beschikten over één 
voetbal, bood hij spontaan zijn voetbal aan.  Een 
overnemend meisje zei dat ze de jurk, die haar niet 
meer paste, zou gaan verkopen. Een ander kindje 
zou de eieren van hun kippen gaan verkopen.  
Op zaterdag 19 april had ik een afspraak met juf-
frouw Monique van de Marcoenschool in Dorst om  
de Vastendoosjes voor de Actie voor Congo op te 
halen. Onder spannend tromgeroffel maakte juf-
frouw Monique de opbrengst bekend. Op haar krijt-
bordje kwam het geweldige bedrag van € 754,26 te 
voorschijn!  
 

 
  

In totaal is er ruim € 7.000,00 opgehaald. Dat is 
meer dan het dubbele van wat we verwacht had-
den. De economische waarde van dat bedrag ter 
plekke is ongeveer tien keer hoger. Dat is omgere-
kend dus € 70.000,00 en dat is een substantiële bij-
drage voor de financiële positie van het centrum, 
waarvan de belangen door de Congolese Frères de 
la Charité professioneel behartigd worden. Voor dat 
bedrag gaan we in ieder geval voetballen en skippy-
ballen aanschaffen, zoals beloofd is aan de school-
kinderen van Oosteind en Dorst.   
  

Verder zijn we in gesprek met het centrum om te 
zien waar het geld het best aan besteed kan wor-
den. Het plan is om eind van dit jaar terug te gaan 
naar Kisangani.   
  

We houden u op de hoogte. Met dank voor uw bij-
drage en aan ieder die zich zo spontaan en vrijwillig 
ingezet heeft voor de Actie voor Congo.   
  

Diaconale Werkgroep Vastenactie,  
Henny Hoedemaker 

  

STICHTING LUDENS 
 

Maarschalkerweerdorgel  
De Stichting Ludens organiseert concerten rondom 
het monumentale Maarschalkerweerdorgel van de 
St. Jansbasiliek. In deze bijdrage een korte update 
over de toestand van het Maarschalkerweerdorgel 
en de komende orgelconcerten.  
 

Wel en wee Maarschalkerweerdorgel  
In de zomer van 2018 is bij een drietal tongwerken 
(Trompet, Hobo en Bazuin) loodcorrosie op delen 
van het pijpwerk geconstateerd.  

Bij toenemende corro-
sie raakt het pijpwerk 
buiten gebruik. Dit eu-
vel schijnt vaker voor 
te komen bij pijpwerk 
uit orgels van die tijd, 
maar de exacte oor-
zaak is nog niet be-
kend.  
In samenwerking met 
orgelbouwer Elbertse 
heeft Stichting Ludens 
gezocht naar een op-

lossing voor dit probleem en vervolgens de  
Catharinaparochie geadviseerd hoe herstel binnen 
het bestaande onderhoudsplan voor Rijksmonu-
menten te kunnen uitvoeren c.q. te kunnen finan-
cieren. In februari 2019 is een aanvang gemaakt met 
de werkzaamheden en kort voor Pasen konden de 
herstelde tongwerken terug worden geplaatst.  
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Elke pijp is uit elkaar gehaald, de aangetaste onder-
delen vervangen en vervolgens weer in elkaar gezet 
en geïntoneerd: een knap staaltje handwerk waar 
uiteraard veel tijd in gaat zitten. Sindsdien klinkt het 
orgel weer in al zijn glorie!  
 

Marktconcerten 2019  
Ook in 2019 wordt wederom de succesvolle serie 
Marktconcerten georganiseerd in Oosterhout op 
het Maarschalkerweerdorgel van de St. Jansbasiliek.  
De Marktconcerten zijn gratis inloopconcerten die 
in de zomermaanden (juli/augustus) telkens plaats-
vinden op de zaterdagmiddagen tijdens de markt en 
de openstelling van de St. Jansbasiliek. Zij duren on-
geveer drie kwartier en kennen een lichtvoetige 
programmering.     
 
Het schema van de marktconcerten is op de vol-
gende zaterdagen, aanvang 14.30 uur:  

• 6 juli  Orgelpreuvement m.m.v. de kerkmusici van 
de St. Jansbasiliek alsmede enige leden van de 
Capella Catharina  

• 13 juli Marc Schippers (Nieuw-Lekkerland)    

• 20 juli Mark Christiaanse (Yerseke)  

• 27 juli Hans Okkerse (Dordrecht) m.m.v. Manja 
Kruidhof-Okkerse (viool)  

• 3 augustus Joost de Nooijer (Rotterdam)  

• 10 augustus Rowan van der Westen (Almkerk) 

• 17 augustus (kermisweekend; 15.00 uur) Frans 
Bullens (Dongen) m.m.v. Paul Hoogenboom  
(Tilburg, klarinet) Locatie: Mutin/Pels-orgel van 
de OLV Abdij te Oosterhout)   

• 24 augustus Familie Datema (orgel, fluit & saxo-
foon) (Oosterhout)  

• 31 augustus Steven Knieriem (Goes)  

• 7 september Triple B-benefietconcert:  
Ton Stevens (Oosterhout)  

• 14 september Open Monumentendag. Lambert 
van Eekelen (Zevenbergen) met medewerking 
van de Johann-Walter-Kantorei (Torgau, D) 
onder leiding van Ekkehard Saretz  

 

Wij hopen u ook dit jaar weer bij één of meerdere 
Marktconcerten te mogen ontmoeten. Voor ver-
dere informatie over het Maarschalkerweerdorgel 
en de concerten van Stichting Ludens verwijzen wij 
u graag naar onze website: www.stichtingludens.nl. 
  

Ton Stevens,  
Organist Capella Catharina  
Muzikaal adviseur Stichting Ludens  
 

UIT DE KLOOSTERS 
 

Tijdens de Open Kloosterdag op zondag 19 mei 
openden kloosters in het hele land hun deuren voor 
bezoekers. Drie van de 31 kloosters die meededen 
staan in het Bisdom Breda. In Oosterhout mochten 
de Zusters Norbertinessen en de Zusters Benedicti-
nessen op veel belangstelling rekenen. Ook de Broe-
ders van Huijbergen gaven een inkijkje in hun leven 
en geschiedenis. 
  

Katholiekleven.nl nam een kijkje bij de kloosters in 
Oosterhout en sprak onder meer met zuster Maria 
Magdalena, priorin van de Norbertinessen in Sint-
Catharinadal en zuster Martha Verstraeten, abdis 
van de OLV Abdij. De gemeenschappen bevinden 
zich letterlijk bij elkaar om de hoek.  
 

 
 

Tijdens de Open Kloosterdag is het een komen en 
gaan van bezoekers. Gidsen geven rondleidingen in 
en rond het klooster Sint-Catharinadal en er is gele-
genheid voor ontmoeting met de zusters. Ook de 
benedictinessen ontvangen veel gasten. Halver-
wege de dag zijn er naar schatting al meer dan 1.000 
bezoekers die door de slottuin struinen. Die tuin is 
gewoonlijk niet toegankelijk voor bezoek, maar op 
de Open Kloosterdag kan iedereen er genieten van 
de natuur. “We stellen de tuin dan graag open, om-
dat het een laagdrempelige manier is om hier bin-
nen te komen. Ook omdat het een tuin is die gezien 
mag worden, je kunt zien wat er groeit en bloeit. De 
schepping is van God en als het ware het ‘boek van 
de natuur’. En je kunt er vandaag mooie ontmoetin-
gen hebben,” vertelt zuster Martha, die zelf met 
enige regelmaat in de tuin komt om er te bidden. 
“De tuin is ook een gordel van stilte rondom het 
klooster die ons herinnert aan onze keuze voor dit 
leven met God.”  
 

Redactie katholiek leven 
 

Volledig verslag en foto’s: www.katholiekleven.nl 

http://www.stichtingludens.nl/
http://www.katholiekleven.nl/


16 

 

NIEUWS VAN BISDOM 

Als God renoveert   
Het Bisdom Breda is op 24 en 25 maart 2020 gast-
heer voor een landelijke conferentie over het boek 
Als God renoveert. Deze conferentie wordt gehou-
den in en om de basiliek van Oudenbosch. Voor deze 
gelegenheid is de Canadese priester James Mallon, 
auteur van het boek Divine Renovation, ingegaan op 
de uitnodiging van mgr. Liesen.  
  

Parochievernieuwing  
De Nederlandse vertaling van het boek Als God re-
noveert is begin 2019 door Adveniat uitgegeven en 
raakte in korte tijd uitverkocht. Divine Renovation 
gaat in op prangende vragen van parochies wereld-
wijd over hoe kansrijk te werken aan bloeiende mis-
sionaire geloofsgemeenschappen.  
Divine Renovation-conferenties vinden overal ter 
wereld plaats. In het voorjaar van 2019 bezocht een 
Nederlandse delegatie van Bisdom Breda een con-
ferentie in Birmingham. Divine Renovation laat 
overtuigend successen zien op het gebied van paro-
chievernieuwing. De conferentie vindt dan ook 
plaats als onderdeel van de bredere aandacht die 
het bisdom heeft voor parochievernieuwing.  
  

 “Wordt andere mensen, met een nieuwe visie”  
In zijn pastorale brief van 2017 benadrukt mgr. 
Liesen al waar die vernieuwing om draait: “Wanneer 
er zoveel en zo ingrijpend verandert, komt het aan 
op het fundament, op onze binnenkant van waaruit 
we leven, op onze verhouding tot Jezus Christus. Dat 
bepaalt hoe we omgaan met elkaar en hoe we de 
toekomst in gaan. Bij alle veranderende situaties is 
de echte ontmoeting met Hem het belangrijkste: 
dat maakt ons - in de woorden van de H. Paulus - tot 
andere mensen, met een nieuwe visie. (Rom. 12,2)” 
  

Programma  
Bij de opzet van de conferentie zijn verschillende 
landelijke partners betrokken, namelijk het Cen-
trum voor Parochiespiritualiteit, Alpha Nederland, 
Katholiek Alpha Centrum en Xpand. In het pro-
gramma zullen momenten zijn van ontmoeting, 
workshops, inleiding en gebed.  
  

Informatie: www.bisdomvanbreda.nl  
 

PELGRIMEREN 
Een kenmerk van een pelgrimstocht is dat je wan-
delt langs ‘s Heeren wegen.   

Dat is wat we doen op weg naar Compostella via de 
Camino del Norte. We lopen van kerk naar kerk en 
vinden het jammer dat ze bijna allemaal op slot zijn 
als wij langskomen.  
Deze route gaat door het Baskische gebied, langs de 
golf van Biskaje, waar veel van onze Nederlandse 
depressies vandaan komen. 
De oude pelgrimskerken hier zijn berekend op veel 
regen. Ze hebben enorme voorportalen. Meestal 
met kruisgewelven en ik heb me laten vertellen dat 
die bedoeld waren om pelgrims droog te laten over-
nachten. Wij zijn kerken tegengekomen met een 
hele omgang rondom en tafels en banken van steen. 
Vanuit de verte deden ze me door hun grote schuine 
overkapping denken aan tenten, tenten van God. 
Overigens zijn de slaapplaatsen voor pelgrims te-
genwoordig een stuk luxer.  
Op de foto zie je er een voorbeeld van. Het is de  
kathedraal van Bilbao.   
 

 
In die kerk zag ik een type Mariabeeld dat ik al eer-
der in deze regio tegenkwam. Het intrigeerde me, 
omdat het in niets lijkt op de Mariabeelden die je in 
Nederland vaak tegenkomt. Maria is maagd, dat zie 
je aan haar lange losse haren en de roos (of appel) 
in haar rechterhand. Ze zit op een troon en haar lin-
kerhand heeft ze beschermend op haar kind gelegd. 
Jezus, een volwassen kindje, zegent ons met zijn 
rechterhand en houdt in zijn linkerhand een boek 
vast.  
 

Bij navraag blijkt het een kopie te zijn van een ander 
beeld hier in Bilbao, de Maagd van Begona. Speciaal 
voor haar is er in deze stad in de 16e eeuw een kerk 
gebouwd. Traditioneel volgde ik de talrijke trappen 
die van de oude stad naar deze kerk leiden. heeft ze 
een prachtige plaats in een nis. Het beschilderde 
houten beeld dateert uit de 14e eeuw. De verering 
van de maagd van Begona is verspreid langs heel de 
golf van Biskaje en er komen hier nog steeds veel 
mensen.  

https://www.bisdomvanbreda.nl/nieuws/conferentie-over-parochievernieuwing/
https://www.bisdomvanbreda.nl/nieuws/conferentie-over-parochievernieuwing/
http://www.bisdomvanbreda.nl/
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Ze is de patrones en be-
schermheilige van deze 
streek.  
Eeuwenlang vroeg men 
haar hulp bij dreigende 
overstromingen en epide-
mieën. Ook zeelieden en 
vissers vroegen om haar 
bescherming. Er waren en 
zijn nog steeds processies 
van de kerk van Begona 
naar die van de oude bin-
nenstad. Daarvoor krijgt ze 

een prachtige mantel omgeslagen.  
 
Toch heeft deze Maria niets zoetelijks of roman-
tisch. Ze zit stevig op haar stoel, straalt kracht en wil 
uit. Het is een Maria die in staat is te beschermen, 
ook als pelgrim.  
 

Liesbeth Berflo  
 

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 mid-
delbare school. In het parochieblad deelt hij zijn er-
varingen met ons, waarvan nu het laatste deel.  
 

Het jaar is bijna ten einde, dat is te merken aan de 
alomtegenwoordige sfeer van ‘zomervakantie die in 
zicht is’: mensen gedragen zich losser, het weer 
wordt warmer.  
  

Het begin van het jaar lijkt erg lang geleden, waar-
schijnlijk omdat ik hier een heel vol jaar heb mogen 
meemaken. Er was elke dag wel iets te doen, en dat 
is een goede zaak geweest. Het enige wat nog écht 
lastig is, is de Franse taal. Frans spreken lukt inmid-
dels wel, maar schrijven blijft een enorme opgave. 
Daarom volg ik elke woensdag intensieve lessen aan 
de universiteit. Dat is nog niet zo makkelijk. Voor de 
rest verloopt alles goed; het leven rolt door als een 
middenklasse auto, in de derde versnelling binnen 
de bebouwde kom. Niets extreems; eerder rustig.  
 

Al met al heb ik gemerkt dat, na de volledige inte-
gratie en na alle ontdekkingen, de wereld hier niet 
eens zo kosmisch verschilt van de wereld in Neder-
land. Uiteraard bestaan hier ook gewoon lange 

werktijden, collega’s die over elkaar roddelen, 
mede-jongeren die van Limoncello houden, enthou-
siaste muzikanten die jammen in een pub, et cetera.  
Ook van de broeders hoef je niet te verwachten dat 
ze beschikken over één of andere geestelijke ver-
lichting waardoor ze altijd met geduld, vrede en 
liefde meegaan in situaties. Afgelopen weekend was 
ik in Lille, met andere jongeren die vrijwilliger zijn 
binnen onze organisatie.  
Deze jongeren hebben allemaal vrijwilligerswerk ge-
daan op andere continenten, en het was grappig om 
te horen dat iedereen min of meer dezelfde ervarin-
gen heeft gehad, zelfs al was men in Congo of op de 
Salomonseilanden.  
 

Uiteindelijk heb ik een mooi jaar gehad, waarin ik 
door alle activiteiten heen toch veel heb kunnen le-
ren. Ook ben ik rustiger. Met frisse kracht kan ik na 
de zomervakantie aan mijn nieuwe projecten begin-
nen!   
  

Thomas Kop 
 

KOORREIS JONGERENKOOR YRVD  
 

Van 26 tot en met 29 april dit jaar ging RK Jongeren-
koor YRDV (bekend van tv) op reis om Thomas Kop 
te bezoeken, die al sinds geruime tijd in het klooster 
Sainte-Marie de La Tourette in Frankrijk verblijft. Op 
zondagochtend verzorgde YRDV daar de mis, na-
tuurlijk in het Frans. De reacties van de aanwezigen 
waren zonder uitzondering lovend, zo’n mooi koor 
met zulke jonge mensen ziet men immers niet vaak!  
In het klooster leidde Thomas ons rond door de 
grote, sobere vertrekken. Hij wist ons uiteraard veel 
te vertellen over de geschiedenis van de kerk en de 
architectuur: een betonnen ontwerp van Le Cor-
busier met een minimalistisch interieur, met als 
enige kleuren de rood-geel-blauw omtrokken ra-
men, geïnspireerd op Mondriaan.  
 

We verbleven de eerste nachten in een huisje met 
enkele slaapzalen en toen nog in een hotel, en daar 
YRDV natuurlijk een jongerenkoor is, begrijpt u wel 
dat ‘s avonds het bier rijkelijk bleef vloeien!  
Onder leiding van Richard Steenvoorde (bij wiens 
priesterwijding YRDV nog de gezangen had ver-
zorgd) organiseerden we op de rest van de ochten-
den een eigen mis, waarbij we voor onze eigen ge-
zangen zorgden. Overdag bezochten we onder an-
dere de Notre-Dame de Fourvière en kathedraal van 
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Lyon, waar we bij het 
altaar van Maria stil-
letjes “Mother of 
God” hebben gezon-
gen.    
Tegen het einde van 
de reis hebben we 
met de hele groep 
nog een bezoek ge-
bracht aan het alom 
bekende Taizé, waar 
we de avonddienst 
bijwoonden.  
De opbouw van zo’n 
Taizéviering draait 
om simpele, meestal 
vierstemmige lie-
deren die in alle ta-
len gezongen wor-
den.  
De hele kerk zingt 
mee, liederen worden keer op keer herhaald om 
een meditatief, haast verdovend effect te bereiken.  
Op enige afstand van het terrein is het kerkhof met 
daar het graf van frère Roger (de oprichter van de 
Taizégemeenschap) en een kerkje met dikke witte 
muren, erg klein maar met prachtig glas-in-lood 
waar warm licht doorheen valt. De stilte die daar 
heerst is bijkans bedwelmend en enkele koorleden 
hebben dan ook dankbaar gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid daar te mediteren.  
 

In navolging van deze fantastische reis heeft een 
aantal koorleden besloten het concept “Stad in 
Stilte” weer op te pakken in Oosterhout.  
Elke vrijdag van 19.15 tot 20.00 uur is er een plek 
om te mediteren en te contempleren tijdens het zin-
gen van Taizéliederen of psalmen.  
Iedereen is welkom tijdens dit kleine uurtje van 
stilte, een fijne afleiding van de hectische 24-uurs-
maatschappij waar we onszelf maar al te vaak in ver-
liezen!  
 

Syd Meuldijk  
 

KLEUR BEKENNEN 
 

Krijgt een leerling jouw kleur òf die van zichzelf?  
Als moeder van drie kinderen in de leer kan ik me 
laten verrassen door alle kennis die ze al hebben op-
gedaan op school. Ik merk dat ik bij sommige onder-
werpen wat nuances en gegevens mis voor een 

compleet beeld en kan dat zelf gelukkig aanvullen. 
Niet dat zij denken dat ze iets missen: de info van de 
docent is de info die nodig is. Dat daar nog zoveel 
inhoud omheen zit en met de lessen die ze later krij-
gen alles op z’n plek valt, weten ze nu nog niet. Als 
ouder vind je dat belangrijk. Dat ze wel een idee 
hebben van het hele verhaal. En dan komt de vraag 
op: weten wij het hele verhaal? Of vertellen wij ook 
alleen de kennis die wij nog weten of op onze eigen 
manier geïnterpreteerd hebben?  
 

Dit geldt ook voor de verhalen uit de Bijbel die wij 
delen met onze kinderen. Het zijn de verhalen die 
wij mooi vinden of die indruk hebben gemaakt. Niet 
alleen op de inhoud, maar ook met jouw hele gevoel 
erbij, met jouw kleur. Van de kleur die jij meegeeft 
kan jouw kind een andere tint maken, maar een echt 
andere kleur wordt het niet meer. Ook hierin heb-
ben ze namelijk meer input nodig dan het enkelzij-
dige wat wij ze vertellen. Zij hebben de verhalen no-
dig om een compleet beeld te kunnen maken. Met 
alle input die ze kunnen krijgen, om hun eigen kleur 
te krijgen, om de verhalen die zij belangrijk vinden 
eens uit te diepen. Verhalen waarvan je zelf al hele-
maal niet meer precies weet hoe het zat. Ook op de 
katholieke basisschool kloppen de verhalen soms 
niet helemaal. Menigmaal hoor ik van mijn kinderen 
dat ze de juf of meester hebben geholpen om het 
verhaal kloppend te maken. Dat hoorde ik van de 
docenten ook terug. Zij hebben de verhalen ge-
hoord in de kerk, in de kindernevendienst, zelf gele-
zen in hun kinderbijbel en uiteraard van ons ge-
hoord.  
Hoe mooi kan het zijn voor een kind als al die verha-
len hen vanuit alle hoeken bereiken en zij er hun ei-
gen kleur aan mogen geven, met hun eigen gevoel 
en eigen beleving. Zelf geloven, zelf ervaren, zelf 
weer doorgeven.    
  

Natascha Bakx  
 

SINT FRANCISCUSCENTRUM 
 

Boek van de Openbaring   
Sinds enkele jaren verzorgt bisschop Liesen een cur-
sus Bijbellezen voor belangstellende gelovigen. De 
avonden vinden steeds plaats in de Johanneszaal 
van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk.  
In deze cursus leest mgr. Liesen met u delen uit het 
boek van de Openbaring en neemt hij u mee naar de 
diepere betekenis van de teksten. Voorkennis of 
voorbereiding is niet nodig. De cursus wordt zo 
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toegankelijk gegeven dat je gemakkelijk kunt instap-
pen.  
  

Volg de bijbelcursus  
Het boek van de Openbaring is het laatste boek uit 
het Nieuwe Testament en daarmee van de gehele 
Bijbel. Naar de Griekse titel wordt het Apocalyps ge-
noemd. Apocalyps, dat onthulling van kennis bete-
kent, beschrijft de ultieme overwinning van het 
goede over het kwade.    
Avonden: 1 juli; 16 september; 21 oktober;  
18 november; 16 december.  
Tijdstip: 19.30 tot 21.30 uur.   
Locatie: Hofstraat 8, Hoeven.  
  
Biddend de dag afsluiten 
Om 21.30 uur bidden de deelnemers de dagsluiting 
in de kapel van de Priester- en Diakenopleiding  
Bovendonk.  
 

Inschrijven en kosten 
Deelname is kosteloos. Een vrijwillige bijdrage ter 
bestrijding van de onkosten is welkom.   
Inschrijven: https://sintfranciscuscentrum.nl  
 

TON VAN BALVEREN 25 JAAR PRIESTER 
 

Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,   
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;  
die ons uit angst en doem heeft weg getild   
en ons tot hier op handen heeft gedragen;  
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt,   
vrees niet, Hij gaat met ons een weg van dagen.  
(Huub Oosterhuis)  
 

Op 1 april jl. woonde ik al weer 5 jaar in Druten. Ik 
vond er fijne woonruimte in één van de mooie ap-
partementsgebouwen aan de dijk en kwam door 
deze verhuizing vanuit Brabant terug naar mijn ge-
boortedorp. Vanwege gezondheidsproblemen 
moest ik eerder stoppen met mijn werkzaamheden 
als pastoor in het bisdom Breda, maar gelukkig ben 
ik nog steeds goed in staat om als emeritus pastoor 
in verscheidene kerken tussen Maas en Waal voor 
te gaan in eucharistievieringen.  
Na 26 jaar als verpleegkundige in de gezondheids-
zorg gewerkt te hebben, besloot ik alsnog priester 
te worden. Op 18 juni 1994 werd ik in de Sint Jo-
sephkerk te Dongen door bisschop Ernst tot priester 
gewijd. Ik was de laatste priester voor het bisdom 
Breda die door hem als residerend bisschop gewijd 
werd.  
Op zondag 23 juni hoop ik mijn 25 jarig priesterjubi-
leum te vieren. Het feest begint ‘s middags om 

15.00 uur in de H.H. Ewaldenkerk te Druten met een 
feestelijke eucharistieviering. Het wordt een ‘mee-
zingmis’ waarin priesters, diakens, pastoraal werk-
sters en pastoraal werkers van harte worden uitge-
nodigd mij in deze viering te assisteren.  
  

Na de viering in de kerk vindt de receptie plaats in 
de pastorie naast de kerk. Achter de kerk is op De 
Markt genoeg ruimte om gratis te parkeren. Ik hoop 
dat velen de weg naar de kerk van Druten zullen we-
ten te vinden om het feest met mij te vieren. U bent 
van harte welkom.  
(Cadeautip: een envelopje)   
 

Ton van Balveren, Horst 56, 6651 AG Druten  
 

300STE BEDEVAART NAAR KEVELAER  

Al sinds 1719 trekt jaarlijks de processie van Breda 
en omgeving naar Kevelaer. Sinds de jaren '50 gaan 
er ook pelgrims uit Oost-Zeeuws-Vlaanderen mee.  
In Kevelaer wordt Maria vereerd als de “Troosteres 
der Bedrukten”.  
 
De Broederschap van O. L. Vrouw van Kevelaer 
Breda e.o. en Oost-Zeeuws-Vlaanderen organiseert 
deze jubileumbedevaart op dinsdag 6 en woensdag 
7 augustus.  
Twee dagen van bezinning, gebed, liturgie, proces-
sies en gezelligheid.  
  

De kosten voor reis en organisatie bedragen  
€ 25,00.  
Kinderen onder de 15 jaar krijgen € 10,00 korting. 
Pelgrims uit Zeeuws-Vlaanderen betalen € 31,00.  
Daarnaast moet u rekening houden met de kosten 
van maaltijden en logies. Dat wordt niet centraal ge-
regeld, maar wij helpen u in Kevelaer zo nodig wél 
met het vinden van een hotel.  
  

U kunt voor inlichtingen terecht 
bij: Broederschap O.L.V. van Ke-
velaer Breda e.o. en Oost-
Zeeuws-Vlaanderen  
 

Hanneke Oomen, secretaris 
Zandgouw 2A2, 4847 RR Teteringen 
Tel. 06 48194254  
E-mail: hannekeoomen@online.nl  
 

Jeanne Krijnen  
Baarschotsestraat 4, 4849 BK Dorst  
Tel. 0161-411650    

https://sintfranciscuscentrum.nl/
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COLOFON 

Dit is een uitgave van   
Catharinaparochie Oosterhout 
Secretariaat      Markt 17 
       4901 EP  Oosterhout 
Openingstijden maandag, dinsdag, donderdag 
 en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur 
 woensdag van 13.30 tot 16.00 uur 
Telefoon 0162-432339 
E-mail info@catharina-parochie.nl 
Website  www.catharina-parochie.nl 
Rabobank NL37RABO0156228947 
 

Bestuur 
Han Akkermans, voorzitter  
Vacature, vicevoorzitter 
Joke Rooijmans-Alberts, secretaris 
Dion van den Wijngaard, penningmeester  
José van den Bogaart, bestuurslid 
Louis Donkers, bestuurslid 
Jos Trommelen, bestuurslid 
 

Pastoraal Team   
Han Akkermans, pastoor 

hanakkermans@catharina-parochie.nl 
Stefan Lange, diaken  

stefanlange@catharina-parochie.nl 
Annemiek Buijs-Tuytelaars, pastoraal werker 

annemiekbuijs@catharina-parochie.nl  
 

Teamassistente   
Rianne Claassen 
 

Vertrouwenspersoon 
Nellie van der Made-Kortsmit 
vertrouwenspersoon@catharina-parochie.nl 
Tel. 0162-460195 
 

Redactie 
José Flipsen 
Riejette Lefel 
Ad van der Made 
Sydney Meuldijk 
Han Akkermans, eindredactie 
 

Caritasbestuur 
Walter Bongers, interim voorzitter 
Ad Jespers, secretaris 
Marjolein van Bavel, penningmeester 
Joop Corten, bestuurslid 
Ad de Jongh, bestuurslid 
Bankrekening NL24 RABO 0112 2137 82 
t.n.v. Caritas H. Catharina Oosterhout 

Bisdom Breda 
Mgr. Dr. J.W.M. Liesen 
Secretariaat Veemarktstraat 48 
 4811 ZH  Breda 
Telefoon 076-5223444 
E-mail secretariaat@bisdombreda.nl 
Website www.bisdombreda.nl 
  

Wijzigingen ledenadministratie 
Verhuist u binnen Oosterhout of naar een andere 
woonplaats? Is uw situatie/gezinssamenstelling ge-
wijzigd door bijvoorbeeld huwelijk, geboorte, over-
lijden? 
Wilt u zo vriendelijk zijn deze wijzigingen door te ge-
ven aan uw eigen parochiekernsecretariaat?  
 

Tarieven m.i.v. 1 januari    2019 

Geadviseerde parochiebijdrage € 120 

Doop € 120 

Eerste Communie € 120 

Vormsel € 120 

Huwelijk  € 598  

Jubileumdienst € 300 

Uitvaartdienst € 598 

Dienst in crematorium/ op begraafplaats 
zonder voorafgaande kerkdienst 

€ 398 

Stipendium (gebedsintentie) € 10,50 
 

Bij doop, Eerste Communie en Vormsel brengen we 
de reeds betaalde parochiebijdrage van dit jaar in 
mindering.  
Bij huwelijk, jubileum en uitvaartdienst brengen we 
de bijdrage van de laatste drie jaar in mindering. 
 

Jaargang 6 – Zomereditie –  
Dit is een periodieke uitgave. 
Insturen kopij: redactie@catharina-parochie.nl of  
afgeven bij secretariaat van de eigen parochiekern. 
Bijdragen aan dit blad dienen voorzien te zijn van de 
naam van de auteur. De redactie heeft het recht om 
ingezonden stukken in te korten of te weigeren. 
 

Lay-out:  Ad van der Made   
Druk:  Total Print  
Oplage: 1.650 en 110 digitaal 
 

Uitgaven parochieblad 
Editie:   Kopij inleveren: Verschijnt: 
Herfst  25 augustus  19 september 
Winter  17 november  12 december   
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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. 

 
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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Gros Natuursteen BV
Het Goorke 53  Tel: 0162-423595

Urnen en sieraden

Gros Natuursteen BV -  Het Goorke 53 -  4906 CZ  Oosterhout
Tel: 0162-423595 -  info@grosnatuursteen.nl

www.grosnatuursteen.nl



& 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

 

 

KERKSTRAAT 10, OOSTERHOUT, 0162-453 873 


	
	
	
	
	

