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Parochieblad van de H. Catharinaparochie in: 

 

Oosterhout 

Den Hout 

Dorst 

Oosteind 
 

 

 

VOORWOORD    
  

WISSELING van de SEIZOENEN   
We leven in een klimaat waar de wisseling van de 
seizoenen duidelijk voelbaar en zichtbaar is. Het len-
gen en korten van de dagen, het nieuwe groen in de 
lente, de val van het blad in de herfst, het stijgen en 
dalen van de temperaturen. In andere delen van de 
wereld is dat veel minder het geval: de bomen blij-
ven groen, de temperaturen schommelen nauwe-
lijks.   
Wij passen ons gedrag ook enigszins aan op de sei-
zoenen. Dankzij de techniek kunnen we wel spelen 
met de uiterlijke omstandigheden: het hele jaar 
door kunnen we zwemmen dankzij verwarmde en 
overdekte zwembaden; we kunnen het hele jaar 
door aardbeien eten! In de hitte van de afgelopen 
zomer zochten sommigen verkoeling in een indoor 
skihal! We beseffen echter dat we daardoor onze 
planeet ook geweld aandoen en daarmee roofbouw 
plegen. Inspelen op de eigen kracht en dynamiek 
van de natuur zijn van levensbelang voor onze toe-
komst.    
 

Een parochie kent ook seizoenen: de liturgische 
hoogtepunten van het jaar, Kerstmis en Pasen, mar-
keren het parochieleven, de periode van voorberei-
ding op eerste H. Communie en Vormsel evenzo. Na 
de (relatieve) zomerstop beginnen we in september 
weer met het gewone ritme. Het komende werkjaar 
beginnen we met de uitvoering van het Parochie-
plan ‘Hier wordt een huis voor God gebouwd’, dat 
begin juli door de bisschop werd goedgekeurd.  
De looptijd is van 2019 tot 2022. Het zal in fasen 
worden uitgevoerd en waarschijnlijk onderweg wor-
den bijgesteld. Een periode van vier jaar is immers 
niet tot in detail te overzien! Door beleidsvoorne-
mens met actiepunten te verbinden willen we het 
Parochieplan laten ‘werken’.  

In de voorbereiding is er gewerkt aan draagvlak voor 
het Parochieplan; het gaat er nu om dat we planten, 
laten groeien en hopelijk kunnen oogsten!  
Ik las een Keltische zegenbede die ik graag verbind 
met het komende werkjaar en de komende periode 
van vier jaren.  

Ik wens je toe:  
het tedere geduld van de lente  

de milde groeikracht van de zomer  
de stille rijping van de herfst  

en de diepe wijsheid van de winter.  
  

Han Akkermans, pastoor  
 

 
 

VAN DE REDACTIE 
 

Nu de zomer weer bijna passé is en eenieder hope-
lijk van zijn welverdiende rust of vakantie heeft kun-
nen genieten, zijn veel werkgroepen binnen de pa-
rochie alweer volop aan de slag na het zomerreces.  
Zo ook onze welwillende schrijvers die ons weer 
hebben voorzien van kopij, wat we in deze uitgave 
graag met u willen delen. Enerzijds verslaggeving 
van activiteiten die hebben plaatsgevonden, zoals 
onder andere de mediaviering, de ziekenviering, bij-
zondere bijeenkomsten en anderzijds berichtgeving 
van de activiteiten voor de komende periode.  
U vindt dit alles verderop in dit blad en we hopen 
dat u het weer met plezier zult lezen.  
  

Namens de redactie  
Riejette Lefel  
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VAN HET BESTUUR 
 

Nieuws 
Ons nieuwe parochieplan voor 2019 - 2022, waar-
over u in de vorige parochiebladen al een en ander 
kon lezen, is inmiddels door de bisschop goedge-
keurd.   
Dat betekent dat het bestuur het plan aan u kan pre-
senteren. Dit willen we op twee manieren doen: we 
publiceren het plan zo snel mogelijk op de website 
van de parochie (www.catharina-parochie.nl).  
U kunt daar het document inzien en lezen wat de 
plannen voor de H. Catharinaparochie zijn voor de 
komende vier jaar en wat de achterliggende gedach-
ten daarbij zijn. Daarnaast wil het bestuur graag een 
avond organiseren om aan belangstellenden het pa-
rochieplan toe te lichten. De datum van deze avond 
is op dit moment nog niet bekend.  
  
Verder is de H. Catharinaparochie erin geslaagd een 
geheel nieuw systeem voor de ledenadministratie in 
gebruik te nemen. Het was een hele klus: gegevens 
moesten worden omgezet en mensen moesten zich 
inwerken in het nieuwe systeem. Wij zijn de diverse 
mensen die zich hiervoor hebben ingezet bijzonder 
dankbaar!!  
  

Het bestuur dankt Stefan Lange voor zijn werk als 
diaken in onze parochie. Stefan zet zijn werk voort 
in de zes parochies van het samenwerkingsverband 
Alphen-Gilze. De nieuwe diaken Peter Hoefnagels 
zal zich in dit blad aan u voorstellen.  
  

Het bestuur hoopt op een mooi jaar waarin we sa-
men in de Bijbel “bezieling, inspiratie, uitdaging en 
leiding" zullen vinden. (citaat uit het parochieplan)  
  
Namens het bestuur,  
José van den Bogaart  
 

VAN PASTORAAL TEAM 
 

■ EVEN VOORSTELLEN 

Onderweg zijn... en thuiskomen   
De vakantietijd herinnert me altijd aan de keren dat 
ik als jongen mee mocht met een van de vrachtwa-
gens van het bedrijf van mijn vader. Het avontuur-
lijke van onderweg zijn naar verre bestemmingen 
om goederen op te halen en af te leveren. Maar ook 
het vertrouwde van weer gastvrij thuiskomen, waar 
moeder op ons wachtte.   

Op weg gaan en thuiskomen zijn een rode draad in 
mijn leven geworden. De basis is gelegd in het Roer-
monds katholieke gezin waarin ik opgroeide. Na 
mijn studie theologie ben ik steeds weer op weg ge-
gaan voor nieuwe uitdagingen, zowel in verschil-
lende parochies als in andere bisdomfuncties. Dat 
kon ik doen vanuit een goed thuisfront, samen met 
mijn echtgenote Ine, onze kinderen en sinds kort 
ons kleinkind. De H. Catharinaparochie is weer zo’n 
nieuwe uitdaging.   
 

Als diaken sta ik voor verbinding, “go-between”; 
tussen op weg gaan en thuiskomen, tussen samen-
leving en kerk, tussen de wereld en het heilige, tus-
sen vieren en doen, tussen mensen onderling, en 
vooral met de kwetsbare mensen, tussen mensen 
en God. Verbinding ook, die levensader kan zijn tus-
sen geloofsgemeenschappen in die ene parochie.   
 

Vanaf de geboorte zijn 
wij onderweg, op weg 
door het leven, een 
weg die ten einde 
loopt bij het sterven. 
Op onze levensreis ma-
ken we van alles mee: 
van pech tot geluk, van 
diepte- tot hoogtepun-
ten; we raken de weg 
kwijt en zijn op zoek 
naar richtingwijzers.  
Als diaken wil ik ook 
boodschapper zijn, ge-

tuige van dat evangelie dat mensen de weg wijst, 
met als voornaamste richtingwijzers: heb elkaar lief, 
weet dat God met je meegaat, vergeef elkaar en 
schep steeds weer nieuwe kansen, deel van je rijk-
dom met hen die niets hebben, wees trouw aan de-
genen die je lief zijn.   
  

De laatste jaren gaan steeds meer mensen op een 
bijzondere wijze op weg, op pelgrimstocht. Zij gaan 
te voet of op de fiets naar Santiago de Compostella 
in Noord-Spanje of naar Assisi in Italië. Een pelgri-
mage is je leven lopen in het klein. Er komen vragen 
op als: hoe ben ik gevaren, waar ga ik naartoe, wat 
heb ik bereikt, wat heb ik gemist? Je komt jezelf te-
gen.  
Wie op weg gaat weet ook dat er pleisterplaatsen 
nodig zijn, om even op adem te komen. Kunnen wij 
dat als kerk zijn voor mensen onderweg: met een 
aandachtig oor, een helpende hand of een 

http://www.catharina-parochie.nl/
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zegenend gebaar op vreugdevolle en moeilijke mo-
menten, maar ook met een boodschap van liefde en 
vrede?   
  

De komende tijd mag ik samen met de collega’s in 
het pastoraal team en de vele vrijwilligers, mannen 
en vrouwen, in de H. Catharinaparochie meewerken 
aan een gastvrije pleisterplaats, waar even een on-
derbreking mag zijn van onderweg zijn en waar 
mensen mogen thuiskomen. Ik hoop u daarin graag 
te ontmoeten.   
 

Diaken Peter Hoefnagels   
 

■ ALPHA-CURSUS  

In het vorige parochieblad is uitgebreid aandacht 
besteed aan deze startende cursus en de bijeen-
komsten waarin je ontdekt wat het katholieke ge-
loof inhoudt.   
De cursus is bedoeld voor mensen die vragen heb-
ben over ons geloof en de behoefte om daar in alle 
vrijheid over door te praten met een vaste groep 
mensen. Een cursus voor mensen die nieuwsgierig 
zijn naar de inhoud van het geloof. Wereldwijd wor-
den deze bijeenkomsten al tientallen jaren gehou-
den en met succes.  
In de Alphacursus maak je tijdens tien bijeenkom-
sten kennis met het Christelijk geloof. Je komt als 
groep bij elkaar. De cursus begint met een gezellige 
maaltijd, een korte lezing en een groepsgesprek.  
 

De cursus begint op 24 september en verder gemid-
deld om de twee weken: 1, 8 en 22 oktober, 5, 16 en 
19 november, 3 en 17 december. Daarna nog twee 
dagen in januari, die we in het volgende blad publi-
ceren.  
Locatie: Antoniushuis de Vinder,  
St. Vincentiusstraat 113a.  
Tijdstip: 18.00 tot 21.00 uur  
Informatie en aanmelden:  
info@catharina-parochie.nl  
 

■ IN TAAL & TEKEN 

Deze zomer was ik een dag in Kevelaar ter gelegen-
heid van 300 jaar bedevaart van Breda en Oost-
Zeeuws-Vlaanderen naar die plaats.  De aankomst 
van een bedevaart in Kevelaar wordt gemarkeerd 
door een processie naar de Basiliek. Tussen het win-
kelende publiek en langs de terrasjes gaat dan een 
stoet pelgrims zingend, achter het vaandel, naar de 
kerk, onder het luiden van de klokken. Voor de 

bedevaartgangers een mooi en ontroerend mo-
ment. In onze streken zijn de kerkelijke processie 
nagenoeg verdwenen uit het straatbeeld. Toch voe-
len mensen de behoefte om in stilte (of meer luid-
ruchtig) belangrijke gebeurtenissen samen te bele-
ven door middel van een voettocht, soms met bor-
den en spandoeken, dan weer met lichtjes en fak-
kels.  In mijn boekje ‘In Taal & Teken’ heb ik daar een 
hoofdstukje gewijd.  
 

PROCESSIE     
Processie betekent voortgaan. Het gezamenlijk 
voortgaan en onderweg zijn is niet bedoeld om er-
gens snel te geraken, maar om in gezamenlijkheid 
een geloofsgetuigenis af te leggen. In veel gevallen 
gaat het processiekruis voorop, als een symbolische 
wegwijzer. In de liturgie van de Eucharistie zijn er 
drie kleine processies: de intocht, bij de lezing van 
het Evangelie en bij het aanbrengen van de gaven. 
Op Palmzondag is er een Palmprocessie in aanslui-
ting op de zegening van de palmen.  
Op 2 februari, Opdracht van de Heer (Maria Licht-
mis), worden kaarsen gezegend en in processie 
rondgedragen. De Sacramentsprocessie, waarbij de 
Eucharistie plechtig in de monstrans wordt gedra-
gen, is in vele streken van Europa nog steeds heel 
populair.  
Er zijn processies om zegen te vragen over de akkers 
en de velden, om heiligen te danken: denk aan de 
Maria-ommegang in Bergen op Zoom. 
Foto: Ramon Mangold  
 

Er zijn processies die deel geworden zijn van de fol-
klore, zoals het Driekoningenzingen op 6 januari en 
de lampionnenoptocht met St. Maarten, 11 novem-
ber. De stille tochten die de laatste jaren gehouden 
worden naar aanleiding van rampen en dramatische 
gebeurtenissen, liggen in het verlengde van de ker-
kelijke processies.  
  

Han Akkermans 
 

■ AFSCHEID  

Tijdens een mooie viering en nazit op 31 augustus 
heb ik afscheid genomen van H. Catharinaparochie. 
Vlak voor de viering kwamen verschillende emoties 
aan de oppervlak die de laatste week voor mijn ver-
trek onderhuids aanwezig waren. Er speelden ge-
dachten over wat het diaconaat inhoudt, de gezich-
ten die ik zag, een gevoel van “en toch klopt het 
niet”.  

mailto:info@catharina-parochie.nl
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Na mijn wijding kreeg ik regelmatig de wens te ho-
ren: “Ik hoop dat je een mooie eerste plaatsing mag 
hebben”. 
Er werd dan het volgende bedoeld: Een rustige pa-
rochie, zonder al te veel reuring, waar je in alle rust 
mag leren wat het betekent om diaken te zijn en 
mag groeien in het diaconaat. Een plaatsing waar ik 
de rest van mijn leven met vreugde aan terug kan 
denken en die mij de energie zal geven om in een 
volgende parochie lastige momenten te overwin-
nen. 
 

We weten allemaal dat de afgelopen twee jaar an-
ders verlopen zijn: direct na mijn wijding vol aan de 
bak, veel reuring en zeker geen mogelijkheid om het 
vak van diaken in alle rust te leren. Ook kreeg ik te 
maken een burn-out en heb ik taken neer moeten 
leggen om te herstellen. 
Je zou denken: mooie wens was dat, maar daar is 
niets van terecht gekomen. Maar is dat zo? 
 

 
Foto: Corry van den Bosch 
 

Ik denk met vreugde en dankbaarheid terug aan de 
mooie en vaak intieme momenten: de dopen, de hu-
welijken, de keren dat ik de ziekenzegen mocht ge-
ven en ja ook de uitvaarten. Ik denk terug aan de 
voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie 
en het Vormsel en de bijbehorende vieringen. 
 
Wat ook bijzonder was, waren de samenkomsten 
met de jongeren in het koetshuis. We hebben daar 
samen gegeten en gesproken over wat hun bezig-
houdt en het geloof. Ik hoop vanuit de grond van 
mijn hart dat die ontmoetingsmomenten door gaan. 
 
Ondanks alle reuring heb ik in de verschillende pa-
rochiekernen een warm welkom ervaren. Ook heb 
ik de sterke kanten van de kernen mogen ontdek-
ken. 

Ik kreeg ALLES wat ik nodig had 
 

Jullie hebben mij in de afgelopen twee jaar meer ge-
geven dan waar ik om had durven vragen. Ik wil jul-
lie daar vanuit de grond van mijn hart voor danken. 
Ik zal alles wat ik heb ontvangen als een kostbare 
schat meenemen op mijn levensweg. Het ga jullie 
goed. 
 

Diaken Stefan Lange 
 

VAN DE REDACTIERAAD  
 

■ REDACTIERAAD EN PLANNEN  

 Recent is de Redactieraad van onze parochie opge-
richt. Deze raad wordt verantwoordelijk voor alle 
communicatie vanuit de H. Catharinaparochie. We 
hebben verschillende vormen van communicatie, 
zoals brieven, kanselberichten, parochieblad en 
website. We willen graag dat deze nog beter op el-
kaar afgestemd zijn.  

Daarvoor schreven we een communicatieplan. 
Hierin staat wat onze doelen zijn en hoe we die wil-
len bereiken. Om meer eenheid in onze communi-
catie te krijgen werken we momenteel aan onze 
huisstijl. Zodra deze klaar is, delen we die met alle 
belanghebbenden binnen onze parochie, zoals pas-
tores, PKC-leden en de redactie van het parochie-
blad.  
We verwachten u de komende maanden te kunnen 
informeren over de voortgang en de resultaten. Dan 
stellen we ook de leden van de Redactieraad nader 
aan u voor.  
   

Redactieraad  
 

■ BIJDRAGE NIET GEÏNCASSEERD    
 

Begin juni is onze parochie overgestapt naar een 
nieuw administratiesysteem. Dit systeem biedt 
meer mogelijkheden en de omzetting is goed verlo-
pen, met uitzondering van de automatische incas-
so's.  
Het incasseren van de bedragen van juni, juli en au-
gustus is helaas niet gelukt. We hopen in september 
deze bedragen alsnog te incasseren bij u.   
  

Wij vragen u vriendelijk niet zelf de parochiebij-
drage via uw bank over te maken om dubbele beta-
lingen te voorkomen.   
Mocht het voor u onoverkomelijk zijn om dit bedrag 
in één keer te laten incasseren, kunt u altijd contact 
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opnemen met onze penningmeester Dion van den 
Wijngaard.  
Zijn mailadres is dionwijn@gmail.com  
  

Wij bieden u onze excuses aan voor de vertraging.  
  

Redactieraad 
 

CATHARINANIEUWS 
 

■ KINDERNEVENDIENSTEN 

Nu de schoolvakanties voorbij zijn, zijn we op 25 
augustus alweer begonnen met de kinderneven-
diensten in de Basiliek.   
Een enthousiaste werkgroep onder leiding van  
Esther Jansen heet jullie van harte welkom tijdens 
de dienst van 10.00 uur in de Basiliek op onder-
staande data. “We merken dat we regelmatig vaste 
klantjes mogen begroeten en dat geeft een prima 
gevoel.”  
  
Alle kinderen van de basisschool zijn overigens wel-
kom op onze bijeenkomsten. Ook al lukt het je niet 
om er elke bijeenkomst bij te zijn!  
  
We gaan weer door met ons spaarsysteem zoals we 
dat vorig jaar deden: je spaart door het bijwonen 
van een bijeenkomst een punt. Aan het einde van 
het schooljaar kun je voor de gespaarde punten een 
klein cadeautje kiezen.   
 

Misschien mogen we jullie 
op één van de volgende 
data welkom heten:  
29 september,  
27 oktober,  
24 november, 
25 december.   
Tot ziens!  
  

Namens de werkgroep kindernevendienst,  
José van den Bogaart  
 

■ ANTONIUS TE KOOP   

In de hal van het Antoniushuis De Vinder staat een 
Antoniusbeeld en ook een prachtige vitrinekast. Een 
gedeelte is ingericht als verkooppunt.  
Naast Antoniuskaarsen in allerlei formaten zijn er 
ook wijwaterbakjes, notitieblokjes, medailles, wie-
rook, sleutelhangers, rozenkransen en beeldjes. Dit 
alles in het teken van Antonius.  

Daarnaast zijn er ook medailles en noveenkaarsen 
van Maria en prachtige gebedenboekjes waar je da-
gelijks steun uit kunt putten. Het is de moeite waard 
om eens een kijkje te komen nemen.  
 

 
Foto: Thea van der Zanden 
 

De dagdelen en tijden dat een gastvrouw of gast-
heer aanwezig is, vindt u op de omslag bij Algemene 
Informatie kernen.  
  

Thea van der Zanden, Sint Antoniuskern  
 

■ MARCOENKOOR  

Nieuws  
De vakantie zit er op. We hebben genoten, gepuft 
en gekrabd. U ook? We deden het even rustig aan, 
de processierups was echter actief. Zo gaan mens en 
dier hun eigen weg. Op 20 juli waren we nog muzi-
kaal actief bij de speciale viering voor zieken, gezon-
den, mantelzorgers en ieder die zich betrokken voel-
den in onze Marcoenkerk. Een fijne viering met een 
gezellige nazit met koffie en broodjes toe.   
 

Nu wacht ons een nieuw jaar en dat starten we tra-
ditioneel op met een barbecue. Als u dit leest heb-
ben wij het Oogstdankfeest op de Jacobushoeve 
muzikaal ondersteund. En daarna kunt u ons weer 
met regelmaat horen in onze vertrouwde Marcoen-
kerk.   
 
Ook wij hebben afscheid genomen van onze ver-
trouwde repetitieruimte bij Café Dorpzicht.  
We zijn heel blij met ons nieuwe thuis bij studio Jan 
Marie, onze vertrouwde dirigent en begeleider. 
Niets staat onze verdere zangontwikkeling nog in de 
weg.  
Onze agenda voor het nieuwe jaar vertoont al 
nieuwe activiteiten, zo hopen wij een spetterend 
concert te geven bij Crataegus.  

mailto:dionwijn@gmail.com
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En denken we alweer aan Kerstmis. Maar eerst en 
vooral gaan we ons beste beentje voorzetten in de 
wekelijkse zondagsvieringen. Komt u meezingen 
en/of genieten van onze zang? 
  

Mocht u denken dat onze repetitieruimte te klein 
wordt voor een uitbreiding van ons koor, dan vergist 
u zich: er is groeipotentie genoeg. Dus mocht u lid 
willen worden van ons gezellige koor, wij repeteren 
op donderdagavond van 20.00 - 22.15 uur.   
 

Hartelijke groet Marcoenkoor Dorst  
Helma Verhulst  
 

■ MEDIAVIERINGEN 

De derde mediaviering van dit jaar werd op zondag 
11 augustus vanuit de Basiliek uitgezonden. Pastoor 
Han Akkermans ging voor in de eucharistie. In zijn 
preek vroeg Han zich af of er nog wel plaats is voor 
God in de hedendaagse wereld. God maakt voor 
veel mensen geen deel meer uit van hun leven. 
Maar wereldwijd gezien worden lof en dank aan 
God nooit onderbroken. Elke nieuwe dag wordt de 
lofzang bezongen en besproken.   
De Gregoriaanse gezangen werden verzorgd door 
Schola Cantorum Oosterhout onder leiding van Rudi 
Oomen met Ton Kos als organist.  
  
Het geloofsgesprek, voorafgaand aan de viering, 
vond plaats in de tuin van de Onze-Lieve-Vrouwe-
abdij aan de Zandheuvel in Oosterhout. Leo Fijen 
praatte met Geert Derkse, gepensioneerd rector 
van een middelbare school, over een nieuwe balans 
vinden in het leven. Geert is als oblaat (lekenlid) ver-
bonden aan een Benedictijnerabdij en leeft volgens 
de regels van Benedictus met o.a. rust, aandacht en 
tijd voor gebed en eucharistie.  
  

De volgende mediavieringen worden verzorgd op 
zondag 22 september, 10 november en 29 decem-
ber om 10.00 uur in de Basiliek en live op NPO2. 
Door de gewijzigde programmering op de NPO-zen-
ders vanaf september wordt de mediaviering voort-
aan om 10.00 uur rechtstreeks uitgezonden.  
 

Ad van der Made 
 

■ MIDDAGJE UIT  

Op woensdagmiddag 14 augustus zijn de gastvrou-
wen en gastheren van Antoniushuis De Vinder met 
partners en op eigen kosten op pad geweest.  

Heel het jaar staan ze mensen te woord, schenken 
ze koffie en thee in en zetten ze alles klaar voor het 
zangkoor, vergaderingen en vieringen, en openen 
en sluiten ze de dagkapel. Te veel om op te noe-
men.  
Zij zijn het gezicht van Antoniushuis De Vinder van 
de Antoniuskern uit de H. Catharinaparochie. Een 
trouwe groep vrijwilligers die dit al jaren doet voor 
hun medemensen. Daarom trokken ze er samen op 
uit naar het Oosterhouts museum. Een gelegen-
heid om op een ontspannen manier met elkaar te 
vertoeven. Het werd afgesloten met een gezellig 
etentje. Heel erg bedankt voor jullie trouwe inzet.  
 

 
Foto gemaakt door een voorbijganger  
 
Thea van der Zanden, Sint Antoniuskern  
 

■ GROEP LECTOREN  

Bij elke viering in een weekend en op bijzondere 
feestdagen zijn lectoren actief voor de lezingen, 
voorbeden en soms nog mededelingen.  
Pastoor Han Akkermans heeft een paar maanden 
geleden alle lectoren (dat zijn er een kleine 35) uit 
de H. Catharinaparochie uitgenodigd om eens sa-
men te komen. Niet alleen om elkaar te ontmoeten, 
maar ook om het lezen in een kerk eens concreet te 
oefenen. Daarvoor was niemand minder dan Ton 
Biemans gevraagd, een studie- en leeftijdgenoot 
van Han, maar ook bekend als regisseur, acteur en 
toneelschrijver.  
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Een paar voorbeeldteksten mochten de aanwezige 
lectoren om beurten oefenen en daarbij werden 
wat aanwijzingen gegeven onder elkaar of door Ton 
zelf. Geen kritiek, maar positieve adviezen bij o.a. 
houding ten opzichte van de microfoon, met be-
paalde intonatie praten en af en toe de kerk in kijken 
om contact met de kerkbezoekers te hebben.  
 

Na het oefenen in de Basiliek waren we welkom in 
de pastorie om met elkaar nog een kopje koffie te 
drinken en wat na te praten. Een ongedwongen ont-
moeting met leerzame tips.  
 

Ad van der Made  
 

■ INLOOPHUIS “DE HERBERG”  

Op sommige momenten vliegt de stilte je naar de 
keel. De (klein)kinderen weg, niemand over de 
vloer… het kán je naar de keel grijpen. Je wilt ie-
mand zien, je wilt je verhaal kwijt, je wilt zomaar een 
praatje.  
  

Dat kan in het inloophuis “De Herberg”.  
Al ruim tien jaar staat twee keer in de week de deur 
open van de Inloop.  
De naam "Herberg" zegt het al: het woord betekent 
immers “pleisterplaats” of “rustplaats”.  
  

Iedereen is welkom. Iedereen kan aanschuiven aan 
de koffie.   
U kunt er wat praten, luisteren, een spelletje spelen, 
een puzzeltje maken, de krant lezen, een hand-
werkje meebrengen… alles kan, niets hoeft.  
  

 
 

Wij mogen gastvrij gebruik maken van een zaaltje 
van de Verrijzeniskerk, Vondellaan 43.   
De koffie is gratis. Overigens hebben we wel een 
varkentje, dat graag een vrije gift ontvangt. Dat is 
voor leuke dingen, bijvoorbeeld rondom Kerstmis, 
Pasen, Sinterklaas en soms een gezamenlijke lunch.  
  

WEET DAT U ALTIJD WELKOM BENT  
Inloophuis de Herberg, Vondellaan 43 (in de wijk 
Oosterheide)  
Iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur  
Iedere donderdag van 14.00 tot 16.00 uur  
Dat WELKOM is voor iedereen: we kijken niet naar 
kleur of godsdienst.  
Wandel eens binnen en breng de buurman en/of 
zijn vrouw mee!  
De gastvrouwen schenken graag koffie voor u. 
  

 
 

Voor meer informatie: iedere ochtend op werkda-
gen bij het secretariaat van de Verrijzenis kerk,   
tel.  0162-453502  
 

Jos Bleijlevens, Verrijzeniskern 

 

■ KUNST IN DE KERKEN 

Koning en Koningin  
Het is een aanrader om een keer als toerist onze Ba-
siliek binnen te lopen. Je kijkt anders naar wat er te 
zien is. Het binnenvallende licht geeft een bijzon-
dere sfeer aan de kerk.   
In de twaalfde eeuw spreekt men over ‘mystiek 
licht’, dat anders is dan daglicht. Iets daarvan kun je 
ervaren als je de Basiliek aan de zuidzijde binnen-
komt en de kleurige gebrandschilderde ramen ziet, 
vooral die van Joep Nicolas (1930) aan beide zijden 
van het schip.      
Minder opvallend zijn de twee grote ramen die ik 
hier wil bespreken.   
Die bevinden zich recht tegenover elkaar, links en 
rechts van het priesterkoor en hebben overeenkom-
sten wat betreft vorm en inhoud. Anders dan bij de 
andere gebrandschilderde ramen hier, is de achter-
grond van wit glas, met grijze accenten en een 
beetje bruin. De aandacht gaat volledig uit naar het 
hoofdonderwerp.   
Links zien we de gekroonde Maria met op haar 
schoot Jezus, ook met een kroon. Aan de rechter-
kant zie je de afbeelding van Christus koning. Opval-
lend is dat in beide ramen de belangrijkste perso-
nen, Maria en Christus, wel in het midden, maar 
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links van de verticale as staan. Door de ontstane 
lege ruimte rechts lijken zij te zweven tussen de en-
gelen.   
 

      
  

Deze ramen (1947) zijn gemaakt door Max Weiss, 
tot 1939 hoofd van het atelier van Joep Nicolas, die 
meer de artistiek leider is. In 1939, als Joep Nicolas 
naar Amerika vertrekt, neemt Max Weiss het atelier 
over en kan hij zijn eigen artistieke ideeën volgen.   
  

Maria heeft op haar hoofd een Koninklijke kroon en 
in haar rechterhand een scepter. Zij is afgebeeld als 
‘Koningin van de hemel’, zoals verwoord in de litanie 
van Maria. Om haar heen zweven zeven engelen. Zij 
is immers ook ‘Koningin van de engelen’. Maria zit 
op een troon en heeft haar kind Jezus op schoot.  
Jezus wordt gezien als de eeuwige wijsheid en de 
schoot van Maria is zijn zetel. Daarom wordt Maria 
in de litanie ‘Zetel der wijsheid’ genoemd. Ook Jezus 
heeft een kroon, een verwijzing naar zijn koning-
schap. Hij maakt met zijn rechterhand een zegenend 
gebaar. In zijn linkerhand houdt hij de rijksappel 
vast, symbool van zijn macht over de wereld. Dit 
kind verwijst al naar zijn toekomst, afgebeeld op het 
raam ertegenover.  
Daar zien wij ‘Christus, Koning van het heelal’. Zijn 
feest vieren we de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar, dit jaar op 24 november.  
De scepter in zijn rechterhand wijst op zijn Konin-
klijke heerschappij, die pas in de eindtijd aan ons ge-
openbaard zal worden. De staf in zijn linkerhand 
duidt op de wijze waarop hij heerst: als een herder 
die zijn staf gebruikt om zijn kudde te leiden, te hel-
pen en te verdedigen bij nood. De slang aan zijn voe-
ten, symbool voor de duivel, heeft hij verslagen.     

De engel met bazuin verwijst naar het laatste oor-
deel. Het vuur, rechts van de tronende Christus, 
raakt de vier evangelisten, die met hun symbolen 
onder Christus worden afgebeeld: Lucas (rund), 
Mattheus (engel), Marcus (leeuw) en Johannes 
(adelaar).   
De kroning van Maria en Christus Koning kunt u het 
best bekijken links en rechts van het priesterkoor. Er 
is voor deze onderwerpen geen betere plek in de Ba-
siliek te vinden.  
  

Liesbeth Berflo  
 

■ VERHAAL CENTRAAL  

De H. 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.  
Dat ziet er als volgt uit:  
± 19.15 uur Welkom met koffie/thee en koek  
± 19.30 uur Verhaal Centraal  
± 20.00 uur Start gesprek  
± 20.15 uur Koffie/thee en  
± 20.30 uur afronding en naar huis  
 

Maandag 23 september 20.00 uur  
In de Beuk naast de Vredeskerk in Rulstraat  
Pater Kees Maas en Zuster Elia praten over vrede.  
Zij staan stil bij het thema Vreemdeling, wie ben je?  
Dit Verhaal wordt verteld in het kader van de  
Vredesweek die als thema heeft Vrede verbindt over 
grenzen.  
  

De volgende bijeenkomsten beginnen weer, zoals 
gebruikelijk op dinsdag, in de Verrijzeniskerk aan 
Vondellaan 43 om 19.30 uur. 
 

Dinsdag 22 oktober   
Peter Thissen vertelt over religieuze schilderijen van 
Rembrandt van Rijn en wel met als kern het doek 
van de Verloren Zoon.  
 

Dinsdag 19 november  
Jan Willems praat over jonge mensen en (kerk)mu-
ziek; een verhaal uit de praktijk.  
 

Dinsdag 3 december  
Sinterklaasverhaal voor de gehele familie  
  

Jos Bleijlevens, Verrijzeniskern 
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■ NIEUWS VANUIT JOHANNES DE DOPER  

In juni hebben we de naamdag van H. Johannes de 
Doper gevierd met een eucharistie, gevolgd door 
een gezellig samenzijn onder het genot van een 
kopje koffie/thee in de pastorie.   
  

Vrijwilligers willen we graag koesteren, maar zij ma-
ken ook hun eigen keuzes. Zo heeft onlangs Mieke 
Verdaasdonk haar PKC-lidmaatschap voor onze pa-
rochiekern opgezegd. Wij vinden dit zeer jammer, 
maar respecteren haar keuze en willen haar graag 
bedanken voor al die jaren dat ze trouw voor de pa-
rochie heeft klaargestaan.   
Heeft u interesse om u zelf in te zetten als PKC-lid, 
schroom dan niet om een van de leden te benade-
ren. Vele handen maken immers licht werk.  
  

Zaterdag 31 augustus heeft diaken Stefan Lange in 
Oosteind afscheid genomen van de parochie. Het 
was een mooie viering en we konden elkaar, dankzij 
het mooie weer, nog lang ontmoeten in de tuin van 
de pastorie. Wij wensen Stefan veel succes en alle 
goeds op zijn nieuwe pad.  
  

Zondag 22 september vindt er weer een mediavie-
ring plaats in de Basiliek; deze keer met medewer-
king van o.a. ons eigen dameskoor uit Oosteind. Een 
mooie gelegenheid om samen de eucharistie te vie-
ren in de Basiliek. U wordt van harte uitgenodigd.  
  

Het parochiebestuur van de H. Catharinaparochie 
en PKC blijft in gesprek met de werkgroep Dorpshart 
Oosteind over de  toekomst van de kerk en pastorie 
in het dorp. Op deze manier blijven we elkaar infor-
meren over en werken we aan de toekomst.   
  

Riejette Lefel en Anny van Dongen  
 

■ IN DE VINDER IS GEZINDER … 

In het parochieplan is de Vinder aangewezen als de 
plek voor diaconale activiteiten voor jong en oud in 
de H. Catharinaparochie. Langs alle kanten wordt er 
gewerkt om dit voor elkaar te krijgen.  
  

Voor de zomervakantie hebben leden van het pas-
toraal team en betrokken vrijwilligers samen een 
rondje door het gebouw gelopen. Samen hebben ze 
plannen gemaakt  voor  de functie van elke ruimte. 
Hierna heeft een groep vrijwilligers hard gewerkt 
om dit voor elkaar te krijgen.  

Het resultaat mag er zijn: een intieme kapel waar je 
tot rust kunt komen, frisse ruimtes voor ontmoetin-
gen met groepen en een operationele keuken.  
 

 
 

Buiten en binnen de muren wordt er stap voor stap 
gewerkt om activiteiten te ontwikkelen en be-
staande activiteiten verder uit te bouwen. Naast de 
bestaande activiteiten verwelkomen we een cursus 
budget coaching van Surplus en in september begint 
de Alpha-cursus.  
 

Inmiddels heeft er een evaluatie plaatsgevonden 
van de vieringen in de Vinder tot nu toe. Dit heeft 
geleid tot een aantal wijzigingen. Deze komen de ge-
meenschap van de kern van Sint Antonius ten 
goede.  
 

Zo wordt er stap voor stap gewerkt aan de identiteit 
van de Vinder. De Vinder wil een plaats zijn waar ie-
dereen zich thuis voelt. Waar iedereen welkom is. 
De Vinder wil, met behoud van eigen identiteit, een 
volwaardig en loyaal onderdeel van de Sint Cathari-
naparochie zijn, gebaseerd op openheid en weder-
zijds respect.  
  

Annemiek Buijs  
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KRONIEK VOOR WIE DE KLOK LUIDDE 

■ HET H. DOOPSEL ONTVINGEN  

12-05 Nathan Poppelaars (Catharinadal) 
02-06 Fayenne Plokhaar (Joh. de Doper) 
02-06 Finn Schouwenaars (Joh. de Doper) 
30-06 Annelieke van de Lande (Basiliek) 
30-06 Flo Severins (Basiliek) 
21-07 Roos van Steijn (Basiliek) 
21-07 Jaap van Steijn (Basiliek) 
18-08 Milano Hagenaars (Basiliek) 
18-08 Esmee Besems (Basiliek) 
18-08 Brandon Donsen (Basiliek) 
18-08 Jayvi Jaevano Heijmans (Basiliek) 
18-08 Jaenna Joy Jansen (Basiliek) 
25-08   Thijs de Jong (Basiliek) 
01-09 Djayvano Verwijmeren (Basiliek)  
 
Wij wensen hen liefde en geluk in hun leven! 

■ VAN ONS GINGEN HEEN     

02-06 Jeanne van Bilsen-Ligtvoet (Basiliek) 
06-06 Jacqueline de Vries-Loozen 
19-06 Riet Mous-de Wit (Joh. de Doper) 
09-07 Corrie van Strien-Verkooijen (Joh.de Doper) 
19-07 Corrie Michielsen-Kuijsters (Marcoen) 
10-08 Adrie Wijnenga-Ligtvoet (Basiliek) 
10-08 Jan Scheffer (Yarden) 
13-08 Riet van der Heijden-Jansen  

(Basiliek) 
13-08 Hans Oomen (Basiliek) 
14-08 Gerrit Leupen (Basiliek) 
15-08 Piet van Zon (Basiliek) 
19-08 Tonny Bakker (Basiliek) 
21-08 Annie Oomen-Horsten (Verrijzenis) 
28-08 André van Stokkom (Den Hout) 
 
Mogen zij in Gods liefde verder leven. 

 

■ GEVORMD    

09-06 Kevin van Bavel (Basiliek) 

Wij wensen hem alle goeds voor de toekomst! 

■  HUWELIJK      
 

07-06 Riccardo Leupen en Claudia Huijgens 
 (Basiliek) 
24-08 Bas van Klaveren en Pascalle van  

Overbeek (St. Catharinadal) 
 

Wij wensen hen alle goeds voor de toekomst!  

SPECIALE VIERINGEN 
 

Startzondag in Basiliek St. Jan/Mediaviering 
 

22 september Basiliek St. Jan 10.00 uur 
  Mgr. J. Liesen en pastoraal team 

Catharinakoor 
 

Ook aandacht voor de Vredesweek, extra collecte 
MIVA. De vieringen in Verrijzenis en Marcoen ver-
vallen deze zondag. 
Na de viering koffie/thee in de pastorie Markt 17 
voor parochianen/vrijwilligers. 
 

Naamdag H. Cornelius 

22 september  De Brink  10.00 uur  B. van Leijsen 

 
Afsluiting Vredesweek 

29 september Verrijzeniskerk 9.30 uur 
  Ds. M. Boevé en G. van Bree 

Oecumenische viering  
 
Gezinsviering 

5 oktober Joh. de Doper 19.00 uur 
  G. van Bree 
  Zingende Nootjes 
 
Allerheiligen 

1 november Basiliek St. Jan 19.00 uur 
  H. Akkermans 
 
Allerzielen 

2 november De Brink 19.00 uur 
  P. Hoefnagels 
 
  Marcoen 19.00 uur 
  Th. v.d. Leest 
 
  Basiliek St. Jan  19.00 uur 
  H. Akkermans 
 
3 november Verrijzenis 9.30 uur 
  H. Akkermans 
 
  Joh. de Doper  15.00 uur 
  B. van Leijsen 
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Catharinadag 

24 november Basiliek St. Jan  10.00 uur 
  Christus Koning 
  H.Akkermans/P.Hoefnagels/A.Buijs 
  Parochieel koor 
 

Speciale aandacht voor alle vrijwilligers. Zij ontvan-
gen een persoonlijke uitnodiging over de invulling 
van de Catharinadag. 

Boeteviering/Verzoeningsavond 

17 december  St. Paulus Abdij 20.00 uur 

Parochianen van de parochie worden 
uitgenodigd hierbij aan te sluiten. 

 

Wijziging aanvangstijden weekvieringen 
 

De Vinder met ingang van 24 september: 
Dinsdag   9.30 uur 
Donderdag 18.30 uur  
 

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 
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 maand  
van 14.00 tot 16.30 uur. 
 

CATHARINANIEUWS (vervolg) 
 

■ OOGSTDANKFEEST  

Op een mooie zonnige zondag 25 augustus fietsen 
we over ons fijne fietspad richting de Jacobushoeve 
aan de Steenovensebaan voor de jaarlijkse 

Oogstdankviering, met als voorganger Ineke Leem-
put en met medewerking van het gemengd koor 
Marcoen, die deze dienst gaan opluisteren met 
prachtige liederen.  
 

 
 

Het openingslied De vreugde voert ons naar dit huis, 
in dit geval naar dit buitenterrein, was zeer toepas-
selijk voor deze dag. We staan stil om bovenal dank-
baar te zijn voor wat de aarde ons biedt en willen 
daar altijd zorgzaam en oplettend mee omgaan.   
De voorgangster memoreerde dat wij met zijn allen 
op enig moment voor de bekende “deur” zullen 
staan en dat we daar altijd ons best voor moeten 
doen. Het mooie slotlied Zeg ik dank was zeer op zijn 
plaats voor deze dienst.  
Na afloop een gezellig samenzijn met een hapje en 
een drankje en genieten van de Boerenfair waar van 
alles was te zien voor groot en klein. 
 

Hartelijk dank voor de vele handen die deze dag mo-
gelijk hebben gemaakt.  
 

Jan en Gré van Vugt-Gremie  
 

■ AVONTUREN VAN KERKWACHTERTJE  
  

De Basiliek is een opwindend gebouw. Dat blijkt wel 
aan de opbeurende bezoekersaantallen die onze 
kerk trekt tijdens de openstelling in de middaguren.  
Als eenentwintigjarig kerkwachtertje (in leeftijd, 
niet in ervaring) kan ik op verbaasde blikken reke-
nen, maar ik beloof u dat ik alle boekjes goed uit 
mijn hoofd heb geleerd en ik u alles kan vertellen 
over de geschiedenis die in glas-in-lood wordt uitge-
beeld.  
Op het moment van schrijven is het kermis in Oos-
terhout en de muren van de Basiliek doen hun best 
het helse lawaai buiten de gezegende ruimte te  
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houden (ik probeer tevergeefs de tekst "Kyrie  
eleison" in de maat van André Hazes Jr. te passen).  
Normaliter trekt de Basiliek vooral toeristen, maar 
nu zijn het ook de Oosterhouters zelf die even bin-
nenglippen voor een moment van "hèhè, eindelijk 
rust". Ze zijn op het goede adres; de Kerk is er voor 
zoekenden van alle soorten.   
 
Er komt een man binnen die vraagt of wij protestant 
zijn of "are you Catholics?" Ik wijs hem op het uit-
bundig decoratieve interieur van de Basiliek (basis-
kennis, meneer!), maar vertel hem netjes dat als hij 
een wat sobere kerk ("more boring") zoekt, men die 
in Oosterhout ook heeft. Hij lijkt tevreden.  
Hij vraagt over de parasol en het belletje die bij het 
hoofdaltaar staan—die vraag wordt vaker gesteld 
(hoewel hij in het Engels wat moeilijker te beant-
woorden is), dus hierbij het antwoord:  
de conopæum en tintinnabulum (ja, echt waar) zijn 
eretekens die duidelijk maken dat het kerkgebouw 
de titel basilica minor mag dragen. The more you 
know!  
 

Een jongetje van een jaar of vijf komt vragen waar 
“de hele grote piano”, die op de foto’s naast de tafel 
te zien is, precies staat, en ik vertel hem dat dat het 
orgel is en dat die héél hard kan en ik wijs naar bo-
ven. Men zal zien dat de jonge kinderen meestal 
veel geboeider zijn door de bezienswaardigheden in 
de kerk dan de volwassenen. Ik loop met hem een 
rondje; hij noemt ieder beeld Maria en is vol bewon-
dering over het koororgel, dat, toegegeven, veel 
cooler is dan het Maarschalkerweerd, want deze or-
gelpijpen zitten niet verstopt achter grote kasten. Ik 
zeg hem dat hij best een keer op zondagochtend 
naar de orgels kan komen luisteren, maar zijn ou-
ders zien er niet per se uit als eucharistievierende 
mensen, dus we moeten ‘t maar afwachten.  
In ieder geval is de Basiliek, met al haar goud en 
prachtig glas-in-lood, geenszins een vervelende plek 
om een paar uur te zitten. Er komen allerhande 
mensen binnen, sommige met vragen, sommige 
met verhalen, maar ze zijn het allemaal over één 
ding eens: onze Basiliek is een opwindend gebouw.  
  

Syd Meuldijk  
 

■ OVER GASTVRIJHEID GESPROKEN!   

Op zondag 22 september vertrekken er voor de 
derde keer vanuit de Marcoenkerk in Dorst pelgrims 
naar Santiago de Compostella! Het is een busreis, 

georganiseerd door de VNB, maar de pelgrims heb-
ben elke dag de gelegenheid om gedeelten van de 
Camino Frances te lopen. De Camino Frances is de 
eeuwenoude pelgrimsweg die in het noorden van 
Spanje naar Santiago loopt. Ze begint in Saint-Jean-
Pied-de-Port en eindigt ruim 800 kilometer later in 
de stad waar volgens de overlevering de apostel Ja-
cobus begraven ligt. Sinds 813 na Christus, het jaar 
waarin het graf van de apostel opnieuw ontdekt 
wordt, zijn er miljoenen pelgrims naartoe getrok-
ken.  
Om alvast te wennen wandelen de pelgrims vanaf 
de parkeerplaats aan de Beneluxweg in Oosterhout 
naar Dorst waar ze de pelgrimszegen ontvangen.  
En heel bijzonder: in Dorst loopt de muziek voorop! 
Na de pelgrimszegen schenken de vrijwilligers van 
Sint Marcoen koffie; over gastvrijheid gesproken.   
Dit jaar zijn de deelnemers leden van de landelijke 
organisatie KBO/PCOB, een fusie tussen de katho-
lieke en protestantse ouderenbonden.  
Het animo is groot! Ruim tachtig deelnemers, die 
komen uit alle delen van Nederland; samen onder-
weg om veilig thuis te komen.   
Als reisleiders gaan onder andere Walther Halters 
(uit Oosterhout) en Henk Kuppens (uit Dongen) 
mee.  
 

Walther Halters  
 

■ FRISSE UITSTRALING PASTORIE DORST   

De pastorie heeft een nieuwe bestemming.   
Sinds half augustus is het gebouw in gebruik voor 
buitenschoolse opvang door “Op Stoom”.  
In korte tijd heeft de pastorie een ware metamor-
fose ondergaan. Vrolijke gordijnen en kamers ge-
verfd in felle kleuren geven het gebouw een jeug-
dige uitstraling.  
Een passende bestemming voor de gehele Dorstse 
gemeenschap. Dagelijks komen tussen de middag 
en na schooltijd 40 kinderen samen om hun boter-
ham te eten, spelletjes te doen en te chillen.  
Mooi om te zien dat de oude dame weer een waar-
dige nieuwe functie in ons dorp heeft gekregen.  
Wij wensen “Op Stoom” veel succes.   
 

Dion van den Wijngaard, Marcoenkern 

 

■ STAD IN STILTE  

Elke vrijdagavond van 19.15 uur tot ongeveer 20.00 
uur organiseert een kleine groep jongeren een ge-
bedsviering in de St-Jansbasiliek. 
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Deze gebedsviering, onder de naam Stad in Stilte, is 
bedoeld om een moment van rust te bieden aan het 
einde van de voor velen hectische werkweek.  
 

Om tien over zeven luidt de kleine klok; dan wordt 
er wellicht een meditatief stukje orgel gespeeld en 
daarna zingen we psalmen van lof en dankbaarheid. 
Het Evangelie wordt gelezen en er is ruimte voor 
meditatie, contemplatie, overpeinzing of stille dank-
zegging in het midden van de viering; een openba-
rende, bevrijdende stilte van een minuut of vijf à 
tien.  
De jongeren die dit organiseren (onder andere le-
den van de Capella Catharina) zijn er erg enthousiast 
over dat de Basiliek plaats biedt aan zo’n viering en 
we willen graag iedereen uitnodigen eens de stilte 
te beleven.  
 

 
 

Wees welkom om met ons te bidden, te mediteren, 
en de Heer lof toe te zingen.  
  

Syd Meuldijk  
 

■ MARCOEN DORST 

Ook dit jaar krijgen de leerlingen van de Marcoen-
school een mooi schooljaar toegewenst vanaf het 
kerkgebouw. Bijna elke week staat er een andere 
spreuk op de kerk die tot nadenken aanzet.  

Elders in dit blad leest u meer over de Marcoenkern, 
de BSO in de pastorie, dat in de Marcoenkerk een 
groep van ruim 80 pelgrims een pelgrimszegen 

ontvangt bij aanvang van hun reis naar Santiago de 
Compostella, de processie in oktober naar de  
Vredeskapel en de mooie Oogstdankviering in  
augustus.  
 
In verband met de Allerzielenviering, waarvoor na-
bestaanden van dit jaar overleden parochianen 
worden uitgenodigd met aansluitend bezoek aan de 
begraafplaats, vervalt de viering op zondag 3  
november. Pater van der Leest, die regelmatig voor-
gaat in de Marcoenkerk, is naar Argentinië voor de 
bisschopswijding van een vriend. In december 
wordt hij 90 jaar, daar besteden we uiteraard aan-
dacht aan.  
 

Een mooie nazomer, namens de PKC-leden Dorst, 

Corry van den Bosch 
 

■ GROTE SCHOONMAAKDAG BASILIEK   

Zaterdag 28 september  
Het schoonhouden van de Basiliek is een belangrijk 
werk. Niet alleen omdat we graag netjes voor de dag 
komen op tv bijvoorbeeld of tijdens de openstellin-
gen van de Basiliek, maar het is ook het behoud van 
onze mooie, monumentale kerk. Goed schoonma-
ken voorkomt bijvoorbeeld houtworm en schimmel 
die onze meubels, instrumenten en beelden kunnen 
aantasten.   
 

Maandelijks zijn er twee enthousiaste dames, 
Magda en Hanneke, die het hoognodige schoonhou-
den. En daar zijn we heel blij mee! Maar natuurlijk 
kunnen zij met zijn tweeën lang niet alles bijhouden 
in zo’n groot gebouw.   
 

Op zaterdag 28 september organiseren we daarom 
een ‘grote schoonmaakdag’. Van 9.00 uur tot uiter-
lijk 15.00 uur hopen we met een flinke ploeg vrijwil-
ligers de Basiliek weer eens helemaal goed aan te 
kunnen pakken.   
 

Uiteraard wordt er voor koffie, thee en een lunch 
gezorgd. En met hoe meer mensen we zijn, hoe ge-
zelliger het is natuurlijk!  
Wilt u/wil jij meehelpen?  
 

Opgeven kan bij Ilse Willems:  
basilieksintjan@catharina-parochie.nl  
of telefonisch 06-11360162  

 

 

mailto:basilieksintjan@catharina-parochie.nl
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■ HERDENKING 75-JARIGE BEVRIJDING  

Processie naar Vredeskapel Dorst 
Zondag 6 oktober a.s. zullen we in de Eucharistievie-
ring om 11.00 uur stilstaan bij de bevrijding van 
Dorst.  
Vervolgens wordt er in processie naar de Vredeska-
pel gelopen, voorafgegaan door fanfare St. Joris.  
  

 
 
Bij de kapel zal een sobere plechtigheid gehouden 
worden, waarbij in enkele toespraken aandacht be-
steed zal worden aan het feit dat we hier al 75 jaar 
in vrede leven, mede dankzij de offers die gebracht 
zijn door onze Poolse bevrijders en de vijf 
Dorstenaren die in de oorlog zijn omgekomen.  
Ook zullen we een groet brengen aan Maria, bid-
dend dat haar voorbeeld mag inspireren tot dienst-
baarheid en vrede.  
  

Vanzelfsprekend worden er veel dorpsgenoten ver-
wacht om bij deze plechtigheid aanwezig te zijn. Te-
meer daar er op dit moment zoveel plekken op de 
wereld zijn, waar oorlog en geweld onmetelijk ver-
driet brengt bij mensen.  
  

Dion van den Wijngaard, Marcoenkern  
 
■ UITSTAPJE MISDIENAARS 

Zaterdag 31 augustus was een stralende zomerdag. 
We hadden geluk omdat we juist die dag een boot-
tochtje hadden gepland voor de misdienaars van de 
parochie.  
Enkele weken daarvoor hadden de misdienaars ge-
collecteerd op het einde van de vieringen in 
Oosteind, Dorst en de Basiliek, zodat we iets te be-
steden hadden!  

We verzamelden ons bij de Antoniuskerk en van-
daar gingen we, 17 kinderen en 5 begeleiders, met 
auto’s naar Drimmelen. Daar lag onze boot al klaar, 
die heel toepasselijk ‘Catharinaplaat’ heette!  
Twee uur hebben we gevaren door dat unieke 
stukje Nederland en ondertussen heel veel ge-
zwaaid naar mensen die we op het water passeer-
den.  
 

 
 

Terug in Oosterhout hadden we een lekkere maal-
tijd in het Koetshuis van de pastorie op de Markt 
(dankzij de medewerking van de horeca op de 
Markt).  
Het was een heel leuke dag. Dank voor uw bijdrage! 

Namens de misdienaars, 
Pastoor Han Akkermans  
 

CARITAS  
 

Collectes in de komende maanden  
De collecte wordt gehouden in het eerste volle 
weekend van de maand.  
 

Oktober Wereldmissie  
Solidariteit met parochies wereldwijd; kerken hel-
pen kerken. Missio is het wereldwijde solidariteits-
fonds van de Rooms-Katholieke Kerk. Het gaat 
vooral om het verlenen van financiële steun aan 
armlastige parochies en bisdommen in de landen 
van de derde wereld, maar ook om wederzijdse be-
moediging en evangelische getuigenis.  
  
November CliniClown  
Vanuit het oprechte contact en de verbeeldings-
kracht van de CliniClown zorgen we voor veerkracht 
en verlichting bij zieke en gehandicapte kinderen én 
mensen met dementie. Zo leveren wij onze bijdrage 
binnen de zorg en dragen we op een positieve 
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manier bij aan het welzijn van mensen in een kwets-
bare situatie.  

  

December Goederenbank Baronie  
Goederenbank De Baronie is een 100% non-profit 
organisatie. Het doel is dat levensmiddelen die kwa-
litatief nog goed zijn, maar om één of andere reden 
niet verkocht kunnen worden, worden ingezameld 
bij producenten en distributeurs. Er wordt uitge-
deeld aan particuliere huishoudens die onvol-
doende geld overhouden om in hun levensonder-
houd te voorzien.  
  

Ad Jespers  
Secretaris Caritas H. Catharinaparochie  
 

DIACONIE 
 

■ ZIEKENVIERING 

Op 20 juli kwamen ongeveer 130 mensen samen in 
de Marcoenkerk in Dorst voor de viering Zieken en 
gezonden met elkaar verbonden.  
De kerk liep vanaf 15.30 uur vol en mensen konden 
voor de mis nog even met elkaar praten.   
Pastoor Han Akkermans ging voor en in zijn preek 
stond hij stil bij de verbinding tussen mensen. Hij 
maakte de vergelijking met het internet, dat men-
sen verbindt, 24 uur per dag. Ook God is 24 uur per 
dag bereikbaar voor iedereen. Hij heeft geen rust-
dag.   
 

Het koor van de Marcoenkerk zong de mis en een 
aantal liederen, die iedereen mee kon zingen. Na de 
mis gingen de meeste aanwezigen samen naar 
Dorpzicht, waar een heerlijke maaltijd geserveerd 
werd door de vrijwilligers.  
 

 

Er werd volop gepraat met bekenden en onbeken-
den. Hieruit bleek dat deze viering de verbinding 
tussen mensen versterkt.   
 

Aan het eind van de nazit gingen de aanwezigen vol-
daan naar huis. Dank aan de organisatie van dit 
mooie samenzijn dat ieder jaar meer belangstellen-
den trekt.  
  

Annelies Trommelen  
  

■ VREDESWEEK  

In het vorige parochieblad heeft uitgebreide infor-
matie gestaan over de landelijke Vredesweek van 21 
september tot en met 29 september.  
Ook de H. Catharinaparochie in Oosterhout zal hier-
aan deelnemen, zoals al tientallen jaren gebeurt.  
Het thema van de Vredesweek dit jaar is Vrede ver-
bindt over grenzen.   
  
Beknopt geven we nu nog een aantal activiteiten 
weer:  
Zaterdag 21 september: opening van de Vredes-
week met de Vredeswandeling om 9.30 uur vanaf 
De Vinder onder leiding van Piet van der Pluijm langs 
de drie kloosters en de Turkse moskee.  
Zondag 22 september: in alle kerken en gebeds-
ruimtes zal aandacht aan de Vredesweek besteed 
worden.   
Maandag 23 september: Vredeslezing in De Beuk 
naast de Vredeskerk om 20.00 uur door pater Kees 
Maas en zuster Elia met als thema Vreemdeling, wie 
ben je?   
Donderdag 26 september: documentaire bij Che-
min Neuf over kloostergemeenschap in Tibhirine in 
Algerije, met voorafgaand een vredesmaaltijd om 
18.00 uur. De avond wordt opgeluisterd door het 
koor “Multiple Voice”.  
Zondag 29 september: afsluiting van de Vredes-
week met een Oecumenische viering in de Verrijze-
niskerk. Voorgangers zijn Ds. M. Boevé en Gerrie 
van Bree.  
 

Oecumenische werkgroep Vredesweek  
 

■ CENTRE SIMAMA CONGO  

De actie voor Congo die dit jaar rond Pasen gehou-
den werd, is bijzonder geslaagd. Met de spontane 
acties in Oosterhout met haar kerkdorpen, met 
name in Dorst, werd uiteindelijk € 11.540,00 opge-
haald.  
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Samen met de Congolese artsen, fysiotherapeuten 
en andere (vaak gehandicapte) personeelsleden van 
het Centre Simama is voor een periode van drie jaar 
een plan de campagne met een begroting van  
€ 25.000,00 opgesteld. Daarbij kwam een uitgebreid 
wensenlijstje boven tafel. Op deze wijze zouden wij 
substantieel kunnen bijdragen aan hulp voor het 
centrum, dat in de zorg wil voorzien voor verstande-
lijk en lichamelijk gehandicapte baby's, kinderen en 
volwassenen uit Kisangani en de wijde omtrek.  
  

Inmiddels is er al het een en ander gerealiseerd. Er 
is € 8.000,00 rechtstreeks naar het centrum overge-
maakt en voor de resterende € 3.540,00 worden 
hier de gewenste medische materialen aangeschaft, 
die in Congo niet voor handen zijn. Het betreft on-
der meer een nieuwe memory-card voor de rönt-
genapparatuur, een orthese voor beide benen van 
een jonge man met een paraplegie (d.i. een dwars-
laesie met een verlamming aan beide benen) en 
kleiner medisch instrumentarium.  
 

 
 

Een medewerker van de Universiteit van Leuven 
nam spontaan contact op om laptops, tablets en di-
gitale telefoons mee te geven voor de internet-
workshop van het centrum, die leerlingen opleidt 
om met digitale media om te gaan.  
 

De Stichting Bisschop Bekkers uit 's Hertogenbosch, 
die verleden jaar het transport van de zeecontainers 
voor haar rekening nam, bood nu aan om de nodige 
educatieve hulpmiddelen voor verstandelijk  en li-
chamelijk gehandicapte kinderen te financieren. In 
overleg met fysiotherapeuten die ervaring hebben 
met het behandelen van gehandicapte kinderen in 
ontwikkelingslanden worden Bobath-ballen en zo-
genoemde ‘pinda-ballen’, therapie-matten en -rol-
len, speelballen, bijtmaterialen, reflecterende  

spiegelballen, evenwichtsmaterialen en werpmate-
rialen voor motorische training aangeschaft. We kij-
ken ook naar digitale tablets met speciale software-
programma’s voor gehandicapte kinderen.  
  

Met al die spontaan aangeboden hulp, ook uit on-
verwachte hoek, hebben we er alle vertrouwen in 
dat we aan alle verzoeken, die voor drie jaar op de 
begroting staan van het Centre Simama, kunnen vol-
doen. Met dank aan iedereen die hier de helpende 
hand in heeft aangeboden en aan alle gulle gevers, 
die dit project mede mogelijk maken.  
 

Henny Hoedemaker  
 

■ DIACONIE VANUIT DE VINDER  

Elke laatste donderdag van de maand wordt er in de 
ochtendviering van woord en gebed om 9.30 uur in 
Antoniushuis De Vinder aandacht besteed aan men-
sen die een steuntje in de rug nodig hebben. Er staat 
een bloemetje op het altaar met een persoonlijke 
kaart.  
 

Tijdens de viering wordt er bij de voorbeden extra 
aandacht geschonken aan een zieke medeparochi-
aan. Na de dienst wordt dat bloemetje persoonlijk 
thuis afgegeven.  
 

Begaan zijn met mensen die in een bepaalde peri-
ode van hun leven een zonnetje in de vorm van een 
bloemetje nodig hebben. Dat is diaconie ten voeten 
uit.  
  

Thea van der Zanden , Sint Antoniuskern  
 

STICHTING LUDENS 
 

Concerten Maarschalkerweerdorgel   
Na de ook dit jaar weer zeer succesvolle serie Markt-
concerten heeft de Stichting Ludens (www.stich-
tingludens.nl) voor dit najaar nog drie concerten ge-
pland rondom het Maarschalkerweerdorgel van de 
Basiliek.  
 
Op donderdag 3 en vrijdag 4 oktober wordt wegens 
het grote succes van de voorgaande jaren het  
Dierendagproject herhaald. Tijdens deze dagen zal 
een aantal Oosterhoutse basisscholen de Basiliek 
bezoeken om nader kennis te maken met de wer-
king van het orgel in het algemeen en het  
Maarschalkerweerdorgel in het bijzonder.  
 

http://www.stichtingludens.nl/
http://www.stichtingludens.nl/
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Als afronding zal er op zondagmiddag 6 oktober 
(15.00 uur/entree: € 10,00 - kinderen en jongeren 
uiteraard gratis) een orgelsprookje (A. de Saint- 
Exupéry, De kleine Prins) worden opgevoerd door 
Ton Stevens (orgel) en Cees Rijnders (verteller) met 
gedichten van Klaus Lutterbüse (hertaling: Syd 
Meuldijk) en muziek van Andreas Willscher.  

 
Uiteraard speelt dit sprookje zich af op de orgelzol-
der en wordt het geheel geïllustreerd met lichtbeel-
den.  
Aangezien er slechts beperkte ruimte is op de orgel-
zolder, is het zaak om tijdig kaartjes te reserveren. 
Dat kan via het speciale e-mailadres:  
dekleineprins@stichtingludens.nl  
Indien de belangstelling erg groot mocht zijn, dan 
zal er-evenals vorig jaar-een tweede voorstelling 
worden gedraaid. De ontvangst is dit jaar in de foyer 
van Theek 5/Theater De Bussel, waarna u met het 
vliegtuig van piloot/verteller Cees Rijnders naar de 
orgelzolder zal worden gebracht. 
  

Vraag één van onze organisten welke orgelmuziek 
er in de hemel klinkt, dan valt meteen – naast J.S. 
Bach uiteraard – de naam van César Franck. Laat de 
orgelmuziek van Franck nu perfect passen op het 
Maarschalkerweerdorgel en laat hij ook nog eens 
schitterende koormuziek geschreven hebben.  
Om deze componist extra in het zonnetje te zetten 
wordt op zondagmiddag 27 oktober (aanvang: 
15.00 uur/entree: € 10,00 - kinderen/jongeren gra-
tis) een Franck-project (“le père angélique”) 

uitgevoerd m.m.v. een projectkoor o.l.v. Frans Bul-
lens, diverse solisten, instrumentalisten en de orga-
nisten Jan Willems en Ton Stevens. Naast enige or-
gelwerken staan op het programma o.a. delen uit 
het oratorium Rebecca, enige motetten, ook Psalm 
150 en het wereldberoemde Panis Angelicus. Een 
hemels programma wat u beslist niet mag missen!  
 

Het begint inmiddels een traditie te worden dat het 
concertseizoen wordt afgesloten met een kerstcon-
cert.  
Dit laatste concert vindt plaats op zondagmiddag 15 
december (15.00 uur/entree: gratis, vrije gave).  
RK Jongerenkoor YRDV en Capella Catharina, beiden 
onder leiding van Jan Willems, zullen voor u een Fes-
tival of Nine Lessons & Carols geheel in Anglicaanse 
stijl uitvoeren met medewerking van de organisten 
Frans Bullens, Ton Stevens en Jan Willems.  
 

Stichting Ludens,  
Ton Stevens  
 

UIT DE KLOOSTERS 
 

Nieuws uit de Sint Paulusabdij  
De zomer was weer een tijd van missies en bewe-
gingen binnen de Gemeenschap Chemin Neuf inter-
nationaal. Eind juni mocht de abdij met een stiltere-
traite volgens de Geestelijke Oefeningen van Igna-
tius, waaraan ongeveer 20 mensen deelnamen, in 
stilte en gebed de zomer ingaan, voordat 15 verant-
woordelijken voor vorming binnen de gemeenschap 
uit Frankrijk, Israël en Rome een week in de abdij 
samenkwamen voor een theologische week.  
Eind juli vond dan weer de jaarlijkse Kanaweek 
plaats met meer dan 130 grote en kleine gasten: een 
soort gezinsretraite, waar de abdij en haar tuin 
ruimte bieden aan echtparen om in de rust tijd voor 
elkaar en voor God te kunnen nemen. Dit jaar was 
de ervaring van eenheid bijzonder, aangezien veel 
gezinnen vanuit allerlei verschillende kerken kwa-
men en voor het eerst de katholieke kerk en het 
klooster ontdekten. Eén deelnemer, zelf voorganger 
in een protestantse kerk, deelde hoe goed het hem 
deed, om na alle negatieve berichten vanuit de pers 
over schandalen binnen de katholieke kerk nu hier 
in Oosterhout een heel ander beeld te zien waar 
priesters, zusters en echtparen samen de Heer die-
nen. Ondanks een minder prettig buikvirus, dat het 
eind van de week iets pittiger maakte, vertrokken de 
gezinnen dankbaar en met nieuwe liefde weer naar 
huis.  

mailto:dekleineprins@stichtingludens.nl
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Een kleine Nederlandse delegatie jongeren nam 
deel aan het Festival “Welcome to Paradise” in de 
abdij Hautecombe in Frankrijk en last but not least 
werd de zomer in de Paulusabdij afgesloten met de 
Nederlands-Belgische Gemeenschapsweek. Een 
week van gebed, vorming, ontmoeting en bouwen 
aan eenheid. Vanwege de nieuwe realiteit dat zus-
ter Ruth vaker in België is de afgelopen en komende 
tijd, komt er ook nieuwe steun: Zuster Chanelle uit 
Burundi, die in dienst van “Netforgod” in Lyon stond 
en ook een Hongaarse protestantse zuster, Kinga, 
die voor een jaar haar theologiestudies onder-
breekt.  
 

We zijn verder dankbaar voor deze plaats van gebed 
in Oosterhout. Dank aan de Heer die ons geroepen 
heeft en we zien uit naar nieuwe ontmoetingen in 
het komende jaar.  
 

Welkom op dinsdagavond om mee te zingen en te 
bidden of op donderdagochtend voor de vrijwil-
ligersdag van 9.00 tot 14.00 uur.  
                                              

Gemeenschap Chemin Neuf, Oosterhout  
www.paulusabdij.nl 
 

NIEUWS VAN BISDOM 

Als God renoveert  
Ter voorbereiding op de conferentie ‘De missionaire 
parochie – Als God renoveert’, worden er twee lan-
delijke startbijeenkomsten gehouden om belang-
stellenden te informeren en te enthousiasmeren. 
De bijeenkomsten vinden plaats op de donderdag-
middagen 26 september in Hoeven en 3 oktober in 
Utrecht. Dat staat in een uitnodigingsbrief die op 22 
juli landelijk verspreid is door de organisatie van de 
conferentie.  
 
De conferentie zelf vindt plaats op dinsdag 24 maart 
en woensdag 25 maart 2020 in Oudenbosch. Voor 
deze gelegenheid komt de Canadese priester James 
Mallon, auteur van het boek ‘Divine Renovation’ 
(‘Als God renoveert’) op uitnodiging van bisschop 
Liesen naar Nederland. De uitnodiging wordt gedra-
gen door vele landelijke partners.  
 

 Logo als herkenbaarheid  

Met hoop en visie inzetten voor een missionaire 
parochie  
“Het doel van de conferentie,” zo meldt de uitnodi-
ging, “is om katholieken te mobiliseren om zich (op-
nieuw) met hoop en visie in te zetten voor een mis-
sionaire parochie met impact op haar directe omge-
ving. Het boek ‘Als God renoveert’ staat ook bij pro-
testanten in Nederland en Vlaanderen in de belang-
stelling. Onze protestantse broeders en zusters zijn 
dan ook van harte welkom op de conferentie.” Bij 
de opzet van de conferentie zijn verschillende lan-
delijke partners betrokken, zoals het Centrum voor 
Parochiespiritualiteit, Alpha Nederland, Katholiek 
Alpha Centrum en Xpand.  
 

Verdere informatie, ook over uitnodigingsbrief:  
www.bisdomvanbreda.nl  
  

NIEUWS VAN SINT FRANCISCUSCENTRUM 
 

Algemene Geloofscursus  
Op 11 september startte opnieuw de Algemene 
Geloofscursus. Het Sint Franciscuscentrum, cen-
trum voor geloofsverdieping en vorming van het 
Bisdom Breda, organiseert alweer de derde ronde 
van de Algemene Geloofscursus. De geloofscursus, 
die al eerder Hoeven en Terneuzen aandeed, be-
staat uit een reeks van zes modules die in een peri-
ode van twee jaar wordt aangeboden.   
Dit keer vinden de bijeenkomsten plaats in Breda. 
Deelname aan de modules als één geheel is moge-
lijk, maar deze zijn ook los van elkaar te volgen. 
Met de geloofscursus hopen we tegemoet te ko-
men aan het verlangen naar geloofsverdieping en -
verinnerlijking.  
 

 
 
De cursus wordt gegeven door pastoor Lars 
Peetam en Ben Hartmann.  
Behandeld zal worden tijdens module 1, Geloofsbe-
lijdenis:  
• Wat is geloven en de geloofsbelijdenis?  
• God de Vader, Schepper van hemel en aarde  
• God de Zoon, Jezus de Christus  
• God de Heilige Geest  
• De Kerk  

http://www.paulusabdij.nl/
https://www.bisdomvanbreda.nl/wp-content/uploads/2019/07/2019-07-33-67-Uitnodiging-startbijeenkomsten.pdf
https://www.bisdomvanbreda.nl/wp-content/uploads/2019/07/2019-07-33-67-Uitnodiging-startbijeenkomsten.pdf
http://www.bisdomvanbreda.nl/
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De overige bijeenkomsten van de module Geloofs-
belijdenis vinden plaats op woensdagavonden 25 
september, 9 en 30 oktober en 13 november van 
19.30 tot 21.30 uur in de Ontmoetingsruimte van 
de H. Michaelkerk, Hooghout 67, 4817 EA Breda.   
Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden. Een 
vrijwillige bijdrage is welkom.  
  

Aanmelden  
U kunt zich inschrijven voor de module Geloofsbe-
lijdenis door het invullen van het aanmeldformulier 
op onze website (bij voorkeur) via  
www.sintfranciscuscentrum.nl  of  
opgave@sintfranciscuscentrum.nl  

OECUMENE 
 

■ WOORD ONDERWEG 

 
 

“Woord onderweg” is inmiddels een traditie gewor-
den waar het gaat om ontmoeting vanuit de oecu-
mene. Al vanaf januari 2015 komen we maandelijks 
een keer bij elkaar. Tot nu toe was er steeds vol-
doende belangstelling om deze ontmoetingen voort 
te zetten.   
 

Elke laatste dinsdag van de maand komen we bij el-
kaar in het Stiltecentrum ‘In de oude Toren’, Arend-
straat 35 met uitzondering van de maanden juni, juli 
en augustus.   
De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op dinsdag-
middag 24 september, 29 oktober en 26 november 
van 15.00 tot 16.30 uur.   
  

We lezen een korte toegankelijke tekst over geloof 
en leven. Er is ruimte voor een open gesprek, om el-
kaar begrijpend nabij te zijn, om aandacht te heb-
ben voor elkaar en een luisterend oor te zijn voor 
elkaar. Koffie en thee vormen een aangename on-
derbreking.  
   

We hopen niet alleen leden van de H. Catharina-
parochie en de Protestantse gemeente te ontmoe-
ten als een gezellige kerkelijke club onder elkaar. 
Vooral ook buitenstaanders zijn welkom: mensen 
die vragende en zoekende zijn, maar niet uit zijn op 
antwoorden, mensen die nieuwsgierig zijn, erbij 

willen zijn en horen maar met een zekere twijfel en 
schroom afstand bewaren.   
   

Iedereen is van harte welkom! Maak ook anderen 
attent op deze ontmoetingen.   
 

Nellie van der Made-Kortsmit   
en ds. Siets Nieuwenhuizen  
Informatie: telefoon 0162 – 454173  
 

■ RAAD VAN KERKEN 

Thema-avonden 
Maandag 23 september: pater Maas en zuster Elia 
over het bijbelboek Ruth 
thema: Vreemdeling, wie ben je?  
  

Maandag 28 oktober: prof. Hugo Roos uit Dongen, 
thema: inhoud en betekenis van het Plakkaat van 
Verlatinge (onafhankelijkheidsverklaring)  
  

Maandag 25 november: Leo van Leijsen, medewer-
ker Katholieke Vereniging voor Oecumene 
thema: ikonen  
  

De avonden worden gehouden in De Beuk, naast de 
Vredeskerk in de Rulstraat.   
Aanvang 20.00 uur en de bijdrage is € 5,00 per per-
soon.  
  

De hele maand december is de expositie  
“Bonhoeffer 75” van Jeltje Hoogenkamp te bezich-
tigen in de Beuk (bij de uitgave van het Werkschrift 
Bonhoeffer 75).  
  

Werkgroep Thema-avonden  
Siets Nieuwenhuizen  
Helma Poulussen 
  

■ TAIZÉVESPER 

Zondag 24 november om 19.30 uur is de volgende 
Taizévesper in de Vredeskerk aan de Rulstraat in 
Oosterhout.   
 

Bij deze viering in de traditie van Taizé is naast zang 
ook ruimte voor stilte, bezinning en ontmoeting.  
 

 
 

Taizé werkgroep Oosterhout   
 

http://www.sintfranciscuscentrum.nl/
mailto:opgave@sintfranciscuscentrum.nl
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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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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 
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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            9.30 uur 
Donderdag     18.30 uur   
 

Telefoon: 0162-470954 
Ma-di-do:             9.00-12.00 uur en 13.30-16.00 uur 
Woe-vrij:              9.00-12.00 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 

 

Omslag Catharinaparochie [2019] [TP] BACKUPVERSIE.indd   2 5-9-2019   9:00:40



& 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 
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