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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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                                                                       Jaargang 6 – Wintereditie –  

 

 
Parochieblad van de H. Catharinaparochie in: 

 

Oosterhout 

Den Hout 

Dorst 

Oosteind 
 

 

 

VOORWOORD    
  

Mam, ik ben de ezel in de kerstmusical! Vorige week 
kwam onze jongste zoon Stijn met deze mededeling 
enthousiast het schoolplein afgerend. Aan tafel gaat 
het er al een paar dagen over. De basisschool van 
mijn kinderen gaat een kerstmusical spelen. Ze zijn 
hier heel enthousiast over omdat ze het nog niet 
eerder hebben meegemaakt.  Heel de school werkt 
mee aan dit project. Elke groep heeft een verant-
woordelijkheid. De groepen van Anna en Bram zin-
gen een paar liederen. De groep van Stijn speelt het 
uit. En wij als ouders worden uitgenodigd om te ko-
men kijken.  

Er zijn afgelopen jaren heel wat manieren geweest 
om het Kerstfeest op school samen te vieren. Een 
kerstontbijt met kerstverhaal door de leerkracht, 
een kerstdiner met kerstverhaal door oudere leer-
lingen of een kerst high tea met kerstfilm. Een kerst-
musical is nieuw. Nieuwe dingen gonzen door de 
school heen. Dat vindt iedereen spannend en ze kij-
ken er met verlangen naar uit! 

In deze primeur speelt mijn jongste zoon de ezel. 
Voorzichtig vraag ik later op de dag: Stijn, wie heeft 
bedacht dat jij ezel bent? Ikzelf mam. We mochten 
kiezen. Roweda is Maria en Lars is Jozef. En enthou-
siast vertelt hij verder over de kinderen die herder 
zijn en schapen en koningen en…oh ja we hebben er 
zelfs nog rollen erbij bedacht. Zo is Tim een skater. 
Aha zeg ik en wie heeft gekozen voor de rol van Je-
zus? Huh…mam….dat is een pop natuurlijk. 

Ik vind het opmerkelijk. Alle personages uit de kerst-
stal worden ingevuld.  Mijn zoon wil zelfs een ezel 
zijn, maar niemand bedenkt dat Jezus ook gespeeld 
kan worden. Zoals dit in de kerstmusical bij mijn kin-
deren gaat, gaat het bij elk kerstspel. Jezus wordt 
vertolkt door een pop of met een beetje geluk door 

een jonge baby. Het roept bij mij de vraag op: Wat 
zou er gebeuren als we ons wel inleven in de rol van 
Jezus?   

Ik kan me zo voorstellen dat je ervaart dat je tegen-
over het donker en de eenzaamheid van het leven 
ook de warmte en geborgenheid van de kleine stal 
voelt. Je wordt verwarmd door de liefde van de 
mensen die je komen bezoeken en je ontdekt dat er 
mensen zijn die onvoorwaardelijk van je houden. 
Diep van binnen voel je hoe zwaar het leven kan zijn 
in de toekomst. Tegelijkertijd voel je de motivatie 
om ervoor te gaan – tegen de stroom in – werken 
aan een wereld vol van het licht van Gods liefde, 
vrede en gerechtigheid.  Je vertrouwt erop, dat er 
altijd mensen zijn die samen met jou hieraan wer-
ken, mensen die anderen moed geven als jij het 
kwijt bent, voor jou bidden als jij de woorden niet 
meer kunt vinden.   

In deze donkere dagen van december leven wij naar 
de geboorte van Jezus toe. Stap voor stap wordt er 
meer licht ontstoken aan de adventskrans. Stap 
voor stap mogen we ons meer inleven in de rol van 
de geboorte van Jezus in ons midden. Wat kunnen 
wij van zijn boodschap laten zien? Kunnen wij ons 
gesterkt voelen door de weg die Hij is gegaan in het 
leven? Durven wij net als Hij te getuigen – soms te-
gen de stroom van het alledaagse leven in – van dat-
gene wat in ons hart leeft? Laten wij zijn onvoor-
waardelijke liefde binnen in ons hart?  Ik wens ons 
allemaal toe dat het schitterend Kerstlicht in ons ge-
boren mag worden. Dat wij ervaren dat dit Kerstlicht 
helder en warm over ons wil stralen.  

Zalig Kerstfeest, 

Namens mijn collega’s  

Annemiek Buijs, 
Pastoraal werker en projectleider jonge gezinnen 



2 

 

VAN DE REDACTIE 
 

Het jaar loopt ten einde. Dit is de laatste uitgave van 
de zesde jaargang. We hopen dat u onze parochie-
bladen de moeite waard vindt om te lezen en om er 
informatie uit te halen die u nodig heeft.  

Vol goede moed kijken we vooruit naar volgend jaar. 
Dan willen we opnieuw vier kwartaalbladen samen-
stellen. We hopen daarbij weer een beroep te mo-
gen doen op de vele tekstschrijvers voor het aanle-
veren van hun kopij over uiteenlopende onderwer-
pen.  

Wilt u zelf eens een tekst (laten) schrijven dan kunt 
u contact opnemen met de redactie (het e-mail-
adres staat achter in het blad bij de colofon) of via 
een contactpersoon uit uw kern.   

Namens de redactie wensen wij u goede kerstdagen 
en een voorspoedig nieuwjaar! 

Ad van der Made 

VAN HET BESTUUR 

■ NIEUWS 

´Hier wordt een huis voor God gebouwd’, is de titel 
van het lied waarmee het parochieplan 2019-2022 
opent. Op 31 oktober, tijdens de presentatie van dit 
nieuwe parochieplan, legde pastoor Han Akkermans 
aan een dertigtal parochianen uit wat de plannen 
zijn voor de komende jaren. Wij willen graag samen 
met u bouwen aan dit huis! 

Het bestuur is blij te kunnen aankondigen dat er ook 
voor de Antoniuskern een PKC (Parochiekern com-
missie) in oprichting is. We rekenen op een goede 
samenwerking.  

Regelmatig wordt het bestuur geconfronteerd met 
zaken die een specialistische kennis verlangen. In 
dat verband hebben zich enkele zeer bekwame ad-
viseurs toegevoegd aan het bestuur. Aanvulling 
blijft wenselijk: voor de functie van vice-voorzitter 
en op het gebied van vrijwilligerswerk en communi-
catie. Als u denkt dat u onze gelederen kunt verster-
ken, of anderen kent die dat willen  en kunnen,  aar-
zel dan niet nadere informatie in te winnen bij onze 
secretaris Joke Alberts  
(jokealberts@catharina-parochie.nl).  
 

Een goed bericht: het bidbook voor de Cornelius-
kerk is voltooid. Er hebben zich diverse belangstel-
lenden gemeld die wellicht een nieuwe bestemming 

kunnen geven aan de Corneliuskerk. Wordt ver-
volgd! 
En ja, ook de parochie wil zo duurzaam mogelijk zijn. 
Daarom roepen we de hulp in van de organisatie 
“One”. Deze uit deskundige vrijwilligers bestaande 
organisatie test gratis waar in huis energiebespa-
rende maatregelen genomen kunnen worden. Wij 
willen graag tips van One.  

Wilt u goed geïnformeerd zijn? Kijkt u dan ook re-
gelmatig op de website van de parochie. Het paro-
chieplan kunt u daar volledig nalezen. 

De nieuwe redactieraad spant zich in om de website 
zo actueel mogelijk te houden!  

Namens het bestuur, 
José van den Bogaart 
 

■ VAN DE PENNINGMEESTER 

Wij danken u allen voor de kerkbijdragen die we het 
afgelopen jaar van u hebben mogen ontvangen. 
We hopen dat u in het nieuwe jaar de Actie Kerkba-
lans blijft ondersteunen. 

 

De administratie is volledig van Navision overgezet 
naar DocBase. Een hele exercitie waaraan velen 
hebben meegewerkt en die goed is verlopen. 
Met het nieuwe administratieve systeem zijn we 
klaar voor de toekomst. 
 
Kerkelijke tarieven 2020 
Voor het komende jaar zijn door het Bisdom de 
tarieven aangepast.  
Aanpassing van de tarieven geschiedt op basis van 
het consumentenprijsindexcijfer  van het CBS. 
Tarieven    2020  2019 

   EUR  EUR 

Huwelijks-/ uitvaartdienst 608,00  598,00 
Jubileumdienst  305,00  300,00 
Dienst in het crematorium of op  de begraafplaats 
zonder voorafgaande kerkelijke dienst 
    405,00  398,00 
Advies parochiebijdrage volgens 1% minimum  
inkomen   122,00  120,00 
Stipendium         11,00                10,50 
 

Met vriendelijke groet, 
Dion van den Wijngaard 
 
 
 
 

mailto:jokealberts@catharina-parochie.nl
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■ HERBESTEMMING H. CORNELIUSKERK  

Wij informeren u graag over de stand van zaken van 
de herbestemming van de H. Corneliuskerk in Den 
Hout.   
Eind oktober ontving een aantal geïnteresseerde 
partijen een uitnodiging van het parochiebestuur 
om een aanbieding te doen voor de herbestemming 
van de kerk. Deze partijen kunnen tot eind januari 
2020 reageren. De aanbiedingen moeten voldoen 
aan een aantal voorwaarden, die we in een zoge-
naamd “bidbook” vastlegden.  
In eerste instantie beoordeelt het parochiebestuur 
de reacties. Hierna volgt overleg met het bisdom om 
voorlopige keuzes te maken. Daarna vindt overleg 
met de gemeente, de parochiekerncommissie H. 
Cornelius en anderen plaats. De inwoners van Den 
Hout ontvangen daarna uitgebreide informatie. Zij 
kunnen dan ook reageren op de plannen.   
 

Half 2020 verwachten we een definitieve keuze te 
kunnen maken. We benadrukken als parochiebe-
stuur nogmaals dat ons uitgangspunt is dat het kerk-
gebouw behouden blijft en de toekomstige invulling 
een meerwaarde heeft voor het dorp.  
 

Louis Donkers, 
Lid parochiebestuur H. Catharinaparochie  
 

VAN HET PASTORAAL TEAM 
  

■ PAROCHIEPLAN 

Het parochieplan 2019-2022 ‘Hier wordt een huis 
voor God gebouwd’ van de H. Catharinaparochie 
kunt u inmiddels vinden op de website van de paro-
chie. Er zijn ook gedrukte exemplaren: die kunt u 
verkrijgen op de verschillende locaties van de paro-
chie. De uitdaging van een parochieplan, zoals van 
elk beleidsplan, is om er werk van te maken, om de 
waarden waar een parochie voor staat, te vertalen 
naar de verschillende werkterreinen en ze dan heel 
concreet in stappen (en vooral stapjes!) uit te voe-
ren. 

Een aantal stappen en stapjes hebben we al gezet. 
Zo is één van de actiepunten, een Alphacursus, al 
van start gegaan. Die cursus omvat 10 avonden 
waarin deelnemers kennis maken met het christelijk 
geloof. Hieronder leest u een uitgebreide beschrij-
ving van deze cursus en de mogelijkheid om u aan 
te melden voor de volgende cursus die eind januari 
start. Het blijkt dat de Alphacursus werkt om een 
aantal waarden die we in het parochieplan 

geformuleerd hebben - leerling zijn, gemeenschap 
vormen, getuigen - handen en voeten te geven.  

Er zijn ook andere terreinen waar we zien dat be-
leidsvoornemens zichtbaar in de praktijk vertaald 
worden. Als het gaat om communicatie, kunt u kij-
ken naar de website van de parochie, waar de actu-
aliteit van parochie van nabij gevolgd wordt. 

Het slagen van een parochieplan heeft u zelf gedeel-
telijk in handen. Bent u bereid er zelf werk van te 
maken met de mogelijkheden en middelen waar-
over u beschikt? ‘In de kerk is altijd werk’ hoorde ik 
lang geleden een parochiaan zeggen. Dat blijft een 
waar woord! Wilt u een bijdrage leveren door te zin-
gen of te poetsen, door te rekenen of te schrijven, 
door te klussen, te schilderen, enz….weet dat u van 
harte welkom bent!  

Han Akkermans, pastoor  
 

■ ALPHA-CURSUS  

In januari start er een nieuwe Alpha! 

Wat is Alpha? 
Alpha bestaat uit circa 10 interactieve bijeenkom-
sten waarin je open kunt praten over de basis van 
het christelijk geloof. Het is gratis, gezellig en inspi-
rerend! 
 

Een aanbod voor jou  
Bij Alpha krijgt iedereen de mogelijkheid om in circa 
tien bijeenkomsten en een zaterdag op een ont-
spannen manier te ontdekken wat het christelijk ge-
loof inhoudt. De cursus is laagdrempelig, leerzaam 
en ook gewoon leuk!  
 

Succesvol  
Deze zogeheten Alphacursus wordt met veel succes 
al tientallen jaren gegeven in veel landen over de 
hele wereld. In Nederland hebben ongeveer 
220.000 mensen zo’n cursus gevolgd en velen zijn er 
erg enthousiast over. 
 

Hoe ziet het programma eruit? 
De bijeenkomsten bestaan uit een gezamenlijke 
maaltijd, een korte lezing en een groepsgesprek. De 
lezingen geven een verdieping in het katholieke ge-
loof en behandelen vragen als: Wie is Jezus nu ei-
genlijk, Hoe kun je geloven? Waarom zou je de Bij-
bel lezen, Wie is de Heilige Geest, Hoe zit het met 
het kwaad in de wereld en wat is de betekenis van 
bidden. In de groepsgesprekken spreken we met el-
kaar als (niet-) (of een beetje-) gelovige over de on-
derwerpen. 
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De Alpha vindt plaats op de woensdagavonden:  
29 januari, 5 – 12 en 19 februari, 4 - 7 (zaterdag),  
11 – 18 – 23 maart en 1 april.  
De plaats van samenkomst is de Vinder,  
St. Vincentiusstraat 113 Oosterhout. 
Je kunt je opgeven via: www.catharina-parochie.nl  
Heb je vragen: info@catharina-parochie.nl 
 

■ IN TAAL & TEKEN 

Kaarsen 
Dat licht een belangrijk symbool is, is niet verwon-
derlijk. Het is immers een levensvoorwaarde. Het 
eerste scheppingswoord van God luidt dan ook: Er 
zij licht! Licht betekent: waarheid, zuiverheid, leven. 
Dat in tegenstelling tot doodse duisternis. In de kerk 
brandt altijd het licht van de Godslamp. In de Oud-
heid was dat een olielamp. Bij de vieringen worden 
op of bij het altaar, bij afbeeldingen van heiligen 
kaarsen aangestoken, vroeger waren dat steeds 
waskaarsen of olielampen.  
Er zijn feesten en seizoenen waarin kaarsen een spe-
cifieke betekenis krijgen. Denkt u maar aan de vier 
kaarsen van de Adventskrans. Op 2 februari, het 
feest van de Opdracht van de Heer in de Tempel, be-
ter bekend als Maria Lichtmis, worden er kaarsen 
gezegend en kan men een kaarsenprocessie hou-
den. 
 

Han Akkermans, pastoor           

(het boekje ‘In Taal & Teken’ is voor 
€7,50 te koop in het Parochiecen-
trum, Markt 17) 

■ LICHT IN DE WINTER 

De tijd van Advent en Kerstmis is bij uitstek het sei-
zoen waarin talloze lichtjes worden ontstoken. 
Vanaf de overgang naar de wintertijd, eind oktober, 
hebben we een andere ervaring van licht en donker. 
We worden soms overvallen door het vroege inval-
len van de duisternis. Vanaf begin november zien 
we de kerstverlichting verschijnen in de straten, 
worden etalages getooid met lichtslingers. Hoe 
dichter we Kerstmis naderen, des te uitbundiger 
wordt de verlichting.  

In de verhalen over de geboorte van Jezus speelt het 
licht in de nacht een grote rol: denk aan de herders 
die in de nacht omstraald werden door de glorie van 
God en de Wijzen die door een ster geleid werden. 
Als de evangelist Johannes over de geboorte van Je-
zus nadenkt, schrijft hij: ‘Het ware licht dat iedere 

mens verlicht, kwam in de wereld’ (Joh. 1,9). Kaars-
licht is in de katholieke liturgie een vast onderdeel. 
Voor veel mensen, kerkelijk of minder kerkelijk, is 
het aansteken van een lichtje bij het beeld van  
Maria of een andere heilige van waarde. Het is een 
moment van bezinning, van dankbaarheid, een te-
ken van geloof en vertrouwen. 
 

Han Akkermans, pastoor 

VAN DE REDACTIERAAD  
 

Nieuws  
Onze parochie kent een Redactieraad. Deze raad ad-
viseert het parochiebestuur op het gebied van com-
municatie. Waar mogelijk voert hij ook uit. De raad 
stelde een communicatieplan op en maakte huis-
stijlbeleid. Communicatie kent vele uitingen. Zo 
heeft de parochie een website en een parochieblad 
dat viermaal per jaar verschijnt. Maar uiteraard zijn 
er ook kanselberichten, brieven en persberichten. 
De Redactieraad startte in mei 2019.  
Stap voor stap komen alle 
communicatie-uitingen aan 
bod. Het doel is een her-
kenbare, professionele en 
prettig leesbare stijl te ge-
bruiken.  
 

Leden  
Pastoor H. Akkermans (lid vanuit het pastoresteam)  
Natascha Bakx (lid) 
Maarten Beljaars (webmaster) 
Corry van den Bosch (voorzitter)  
José Flipsen (ondersteuning webmaster) 
Jos Trommelen (lid vanuit het parochiebestuur) 
 

Website  
De website bestaat uit drie kolommen. De linker ko-
lom is de vieringenkalender. Daarin kunt u alle vie-
ringen binnen onze parochie vinden. De middelste 
kolom bevat alle nieuws van de H. Catharinaparo-
chie. De rechter kolom bestaat uit een agenda, 
waarin activiteiten van onze parochie en andere ge-
loof gerelateerde activiteiten staan. Hopelijk vindt u 
daar alle informatie die u zoekt. 
U kunt ons helpen door nieuws of activiteiten bij ons 
aan te melden, zodat wij deze, waar mogelijk, kun-
nen opnemen. U bereikt ons via:  
communicatie@catharina-parochie.nl 
 

Parochieblad  
Het parochieblad heeft een eigen redactie, die nauw 
samenwerkt met de Redactieraad.  

http://www.catharina-parochie.nl/
mailto:info@catharina-parochie.nl
mailto:communicatie@catharina-parochie.nl
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CATHARINANIEUWS 
 

■ KERSTCONCERTEN 

We zijn ons ervan bewust dat u de volgende infor-
matie pas leest als de eerste concerten geweest 
zijn. Daarom geven we ze in beknopte vorm weer. 
 

Kerstconcert in Oosteind 
Zanggroep Easy Goin’ viert dit jaar hun 5-jarig jubi-
leum. Een uniek kerstconcert  
Waar:   St. Johannes de Doperkerk, Oosteind  
Datum:  zondag 15 december  
Aanvang:  19:00 uur  
Harpiste: Sabien Carton 
 

Festival of lessons & carols 
Waar:  Basiliek St. Jan 
Datum: zondag 15 december 
Aanvang: 15.00 uur 
Zang:  YRDV en Capella Catharina 
Zie ook de informatie bij Stichting Ludens 

 

 
Zalig Kerstmis en 
Gelukkig Nieuwjaar 
 
 
 
 
 

 

Tekening speciaal  
gemaakt door Flip 
 

 

Kerstconcert Marcoenkoor 
Vorig jaar hebben wij u in aanloop naar Kerst mogen 
verrassen bij de Kerststal (in het centrum van ons 
dorp) met klinkende kerstliederen. We hebben toen 
genoten en de harde wind getrotseerd. Dit jaar be-
wandelen we een ander pad richting Kerst en willen 
wij ons inzetten om een sfeervol Kerstconcert voor 
(hopelijk) vele Dorstenaren neer te zetten.  
 

Het concert is gepland op 22 december na de zon-
dagsviering bij de mooie Kerststal in onze Marcoen-
kerk, rond de klok van 12.00 uur vangen wij aan.  
Loopt u gerust binnen, de kerkdeur is open tot on-
geveer 13.30 uur. Wij zullen liederen zingen waar u 
heerlijk bij kunt wegdromen richting Kerst maar ook 
liederen waarbij wij u uitnodigen om uit volle borst 
mee te zingen. Vertrouwde liedjes van vroeger, 
maar ook wat modernere Kerstliederen, onze 

dirigent/begeleider zorgt zoals altijd voor een klin-
kend programma.  
Wij hopen u te mogen verrassen, te mogen begroe-
ten. We zorgen voor de koffie, glühwein en iets pas-
send lekkers. Kortom wij gaan proberen u op alle 
manieren de Kerstgedachten over te brengen.  
Recentelijk hebben wij een concert mogen verzor-
gen in het Dorstse verzorgingshuis Crataegus, dit 
smaakte naar meer. Op 17 december a.s. gaan wij 
voor een tweede concert, nu in Kerstsferen. Wij ho-
pen op beide data, 17 en 22 december a.s., alle toe-
hoorders te mogen laten horen hoe fijn het is om te 
kunnen zingen, op iedere leeftijd.  
 

Mocht u geen gelegenheid hebben ons Kerstoptre-
den te bezoeken (heel jammer, u gaat echt iets mis-
sen) dan wensen wij U alvast fijne, vredige Kerstda-
gen en alle goeds voor het nieuwe jaar 2020.  
 

Namens alle leden van het Marcoenkoor, 
Helma Verhulst  
 

■ PATER TH. VAN DER LEEST   

Zondag 15 december zal in de Eucharistieviering 
van 11.00 uur in de H. Marcoenkerk de 90ste ver-
jaardag van pater Van der Leest worden gevierd. 
Pater Van der Leest is nog zeer vitaal en gaat met 
veel enthousiasme regelmatig voor in onze kerk. 
In zijn preken weet hij de hoorder te raken en het 
evangelie in de huidige maatschappij te plaatsen. 
 

Onlangs is hij op bezoek geweest in zijn missieland 
Argentinië. Zijn leerling pater José Luis Corral is tot 
bisschop gewijd en hij was eregast bij deze 
plechtigheden. 
 
Wij feliciteren pater Van der Leest met deze bijzon-
dere verjaardag en hopen dat hij nog vele jaren in 
goede gezondheid in ons midden mag blijven. 
 

PKC leden H. Marcoen 
 

■ KINDERNEVENDIENSTEN 

We hebben dit schooljaar al diverse kinderneven-
diensten mogen meemaken.  De meeste kinderen 
raken inmiddels vertrouwd met de gang van zaken: 
we lezen of vertellen het evangelie van die zondag 
op een voor kinderen begrijpelijke manier. Daarna 
volgt het vragenstellen en de bespreking van de be-
tekenis van het verhaal.  

Soms maken we er een toneelstukje van, we zingen 
een liedje of we doen een spelletje…. 
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Onlangs was er een mooie doopplechtigheid in de 
basiliek. Na die plechtigheid hebben we een extra 
kindernevendienst ingelast. Dat bleek natuurlijk een 
gelegenheid bij uitstek om het verhaal van Johannes 
de Doper te vertellen, om de symbolen van de doop 
uit te leggen en om de doopplechtigheid na te spe-
len. 

Zo hopen we de kinderen in te wijden in de beteke-
nis van de verhalen en de symbolen die de kerk ons 
biedt. 

Word je nieuwsgierig? Kom gerust eens kijken in 
zo’n kindernevendienst in de basiliek tijdens de 
dienst van 10.00 uur.  

Hieronder de data van de kindernevendiensten in 
een deel van dit schooljaar op een rijtje:  

25 december;  
5 en 26 januari; 23 februari en 5 april 

  

 

N.B. Deze data zijn ook op de website van de 
H. Catharinaparochie te vinden! 
 

Namens de werkgroep kindernevendienst, 
José van den Bogaart 
 

■ NIGHTFEVER-LIGHT IN DE BASILIEK 

Ook dit jaar zal er weer een Nightfever-Light zijn in 
de basiliek op vrijdagavond 20 december. We ope-
nen dan weer de deuren van de basiliek voor ieder-
een die een moment van rust en bezinning zoekt. 
Mensen kunnen de kerk binnen komen en weggaan 
wanneer ze dat zelf willen. Ze kunnen er een kaarsje 
opsteken, even zitten, of een intentie schrijven. On-
dertussen worden er liederen gezongen, klinken er 
meditatieve teksten en zijn er regelmatig momen-
ten van stilte. En mochten mensen met een priester 
of dominee willen praten dan kan dat ook. De basi-
liek zal open zijn van 19:00 tot 22.00 uur met een 
afsluitend avondgebed om 21.30.  

We organiseren de avond met verschillende kerken 
en kloosters in Oosterhout (Gemeenschap Chemin 
Neuf (Paulusabdij), de H. Catharinaparochie, de Pro-
testantse Gemeente Oosterhout, de Jubilee ge-
meente, Oosterhoutse Kloostergemeenschappen 
e.a.). 

De afgelopen jaren bezochten honderden mensen 
de Nightfever en even zovelen voelden zich geraakt 
door de laagdrempelige mogelijkheid voor rust, me-
ditatie en gesprek. 

Het is echt bijzonder om deze avond mee te maken 
en misschien wel mee te organiseren! Ook vanuit de  

H. Catharinaparochie 
hopen we weer op 
vrijwilligers om van 
deze avond een suc-
ces te maken! Wilt u 
meehelpen met bij-
voorbeeld het klaar-
zetten en opruimen 
van de kerk, kaarsjes 
uitdelen op straat, 
zingen in het Taizé-ge-
legenheidskoor? Uw 
hulp is meer dan wel-
kom!!  

 

Schrijft u in ieder geval de datum alvast in de agenda 
en als u zich al aan wilt melden als vrijwilliger kan 
dat uiteraard! U kunt zich op geven via het  
e-mailadres nightfeverlightoosterhout@gmail.com 
of telefonisch bij Ilse Willems (06-11360162) 
 

■ DAMESKOOR OOSTEIND  

Nog één laatste keer zingen 
Het dameskoor van de H. Johannes de Doperkerk 
zet een punt achter hun bestaan na 55 jaar de eu-
charistie op de zaterdagavond en de vele rouw- en 
trouwdiensten te hebben opgeluisterd. 
Het koor is op 28 december 1964 opgericht door 
pastoor de Grauw en het plaatselijke schoolhoofd 
de heer Van Dongen en telde 26 dames. De heer van 
Dongen trad op als dirigent en het koor werd bege-
leid door organist Janus van den Biggelaar. Na wat 
wisselingen staat het koor momenteel onder de mu-
zikale leiding van dirigente Mien Ernst en organist 
Jan Marie Wouters.  

De dames zijn veelal trouw gebleven, getuige de 
vele jubilea die zijn gevierd; twee leden hebben zelfs 
hun 50-jarig jubileum mogen vieren.  

 

mailto:nightfeverlightoosterhout@gmail.com
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Het dameskoor is een hechte groep en samen heeft 
men veel leuke dingen met elkaar ondernomen. 
Ook hebben ze menigmaal gezongen samen met het 
kinderkoor, de Ladykantjes en het voormalige he-
renkoor.  

Ondanks dat het aantal koorleden de laatste jaren 
sterk afnam, wilde men toch blijven zingen.  

Gelukkig kregen ze ondersteuning van een aantal 
dames uit Oosterhout uit het andere koor van Mien. 
Echter nu de groep zo klein is geworden is het niet 
meer haalbaar als koor te functioneren en hebben 
ze gezamenlijk besloten het koor op te heffen. 

Zaterdagavond 28 december om 19.00 uur, precies 
56 jaar na dato luisteren zij nog één laatste dienst 
op in de kerk te Oosteind. 

Dameskoor, hartelijk dank voor jullie muzikale inzet 
en trouwe dienst in al die jaren!! 

Riejette Lefel, Joh. De Doperkern 

■ OUDEJAARSVIERING 

Evenals voorgaande jaren houden we een oude-
jaarsviering op dinsdag 31 december om 19.00 uur 
in Parochiehuis De Vinder naast de St. Antonius-
kerk. 
Alle parochianen van de H. Catharinaparochie zijn 
hiervoor van harte uitgenodigd. 
De voorgangers Gerard Berende en Jan Poppelaars 
zullen met u terugkijken op 2019 en nadenken over 
de verwachtingen voor de toekomst.  
Na de viering sluiten we het oude jaar af en toasten 
op het nieuwe jaar met een oliebol en een drankje. 
 
Elk jaar weer blijkt deze viering een intense ontmoe-
ting te zijn, een delen van lief en leed, een hart on-
der de riem voor de toekomst. 
Ook dit jaar hopen we velen te mogen verwelko-
men. 
Noteert u deze viering in uw, vaak overvolle, 
agenda. Een goed moment om even stil te staan bij 
de komende jaarwisseling. 
 

Pastores H. Catharinaparochie en Het Vinderteam 
 

■ DRIE KONINGEN                                                                                         

December, de donkerste maand van het jaar wordt 
lichter door feestdagen waarop velen zich verheu-
gen, Sinterklaas en Kerstmis. Beiden worden in ver-
band gebracht met cadeautjes geven en ontvangen, 
zoals bij de geboorte van Jezus drie koningen hem 
goud, wierook en mirre brachten. Dat vieren we niet 

met Kerstmis, maar op 6 januari. Vroeger was dit 
een dag waarop armen langs de deur gingen om 
geld op te halen, een extraatje om de wintermaan-
den door te komen. Later gingen hier kinderen, ver-
kleed als koningen, langs de deuren, zongen een 
kerstliedje en kregen snoep. In andere streken werd 
een taart gebakken met een boon erin en wie de 
boon had, was die dag de koning.  

De kerststal staat tegenwoordig al ver voor Kerstmis 
in huis, compleet met de herders en de drie konin-
gen. Vroeger lag het kindje pas met Kerstmis in de 
kribbe en de drie koningen stonden er pas op 6 ja-
nuari. In Nederland is Driekoningen, het feest van de 
openbaring van Christus aan de wereld, als feestdag 
bijna verdwenen en de kerstboom al opgeruimd.  

Wat is de oorsprong van Driekoningen? 
De evangelist Mattheus verhaalt over ‘wijzen’ die 
een ster volgen naar de pasgeboren ‘Koning der Jo-
den’ en het kindje Jezus vinden. Hij noemt geen aan-
tal, maar al in de oudste afbeeldingen zijn het er 
drie.  

 

Hiervoor ziet u een mozaïek uit de zesde eeuw in de 
Sant’Apollinare Nuovo in Ravenna (Italië). Als u op 
internet zoekt naar afbeeldingen onder deze naam 
ziet u hoe schitterend deze ‘wijzen’ of ‘magiërs’ zijn 
uitgevoerd, met kleurige gewaden en frygische mut-
sen (Klein Azië). Met in hun gestrekte handen de ge-
schenken, lopen zij in een strak ritme en gelijke pas, 
naar Jezus.  

De eerste is Melchior, een grijsaard met baard. Hij 
schenkt het kind goud, symbool van zijn koning-
schap. De tweede, zonder baard, is de jongste, Cas-
par. Hij heeft wierook meegenomen, een verwijzing 
naar de godheid van Jezus. De derde, donker en met 
baard, is Balthasar. Hij schenkt als voorteken van de 
dood van Gods zoon, mirre.  

Vanaf de Middeleeuwen ziet men dat Melchior als 
eerbetoon aan de ‘nieuwe’ koning, met de kroon in 
zijn hand knielt. Daarachter staan Balthasar, wijzend 
naar de ster en Caspar, lang en zwart, beiden met 
kroon. Men zag deze drie als vertegenwoordigers 
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van de drie rassen van de mensheid en de drie toen 
bekende werelddelen, maar ook van de drie leef-
tijdsfasen. De hele wereld bewijst eer aan de koning 
van de schepping.  

Er zijn veel tradities rondom Driekoningen. De vol-
gende wil ik u niet onthouden. In een aantal landen 
kent men het gebruik om op 6 januari met gewijd 
krijt op of nabij de voordeur van een huis een huis-
zegen te schrijven. Deze bevat de letters C+M+B van 
Caspar, Melchior en Balthasar. De plussen staan 
voor kruistekens. Ervoor staan de twee eerste cijfers 
van het jaartal en erachter de twee laatste cijfers. 
Deze letters staan ook voor de Latijnse zegen ‘Chris-
tus Mansionem Benedicat’ ofwel ‘Christus zegene 
dit huis’. Voor het komend jaar is deze zegenbede 
20 C+M+B 20.  

Daarin wens ik u alle goeds toe, 
Liesbeth Berflo 
 

■ ALLERZIELEN 

Een terugblik 
Jarenlang was onze Antoniuskerk op 2 november de 
gedenkplek om de overledenen te herdenken. 
Voortaan gebeurt dat op gepaste wijze in de kerk-
zaal van het Antoniushuis. 
 

Op zaterdag 2 november was er voor de derde keer 
gelegenheid om in de grote kerkzaal van Antonius-
huis ‘De Vinder’ voor een dierbare een kaarsje of 
lichtje aan te steken aan de Paaskaars.  

Alleen zijn 
met je ge-
dachten bij 
de overle-
dene. Even 
stil zijn en aan 
de mooie 

herinnerin-
gen denken. 

Naar rustgevende, stemmige muziek luisteren. 73 
Personen hebben, verspreid over de hele dag, zo 
hun dierbaren herdacht. Het was een warm gebeu-
ren, dat deze mensen goed heeft gedaan. 
Velen maakten ook gebruik van de gelegenheid om 
een kopje of thee te drinken en na te praten. Soms 
kwamen dan de emoties naar boven. Het doet je 
echter goed om de naam van je dierbare te noemen. 
Zo blijft wie je liefhad leven over de dood heen. 

Daar is Antoniushuis ‘De Vinder’ ook voor: om 
gelegenheid te bieden voor de zorg en het welzijn 

van mensen, niet alleen met Allerzielen maar door 
het gehele jaar. Iedereen is altijd van harte welkom. 

Thea van der Zanden, Antoniuskern 

■ NIEUW GLAS-IN-LOODRAAM  

Verrijzeniskerk 
Tussen de twee glas-in-loodramen, die nu in de gang 
hangen, komt een nieuw glas-in-loodraam. Het is af-
komstig van de Gertrudiskerk in Geertruidenberg, 
die er -helaas- afscheid van heeft moeten nemen. 
 

Op de afbeelding kunt u zien hoe mooi het raam is. 

Het heeft een afmeting van 2.31 x 0.88 meter en is 
vervaardigd door kunstenaar Jan Willemen uit Don-
gen. Jan is onder andere bekend van de glas-in-
loodramen in de St. Katharinakerk in Hoogstraten. 

Vóórdat het raam op 20 mei 2007 in de Gertrudis-
kerk geplaatst werd, heeft deze beeltenis van Maria 
van 1957 tot 1992 een prominente plaats gehad in 
de school van de zusters Franciscanessen in de 
Nieuwstraat in Breda. 

Mevrouw van den Vlasak-
ker, van 1949 tot 1982 do-
cent en later directrice van 
de school, heeft de zoek-
tocht naar een telkens 
waardige bestemming met 
zorg en belangstelling ge-
volgd. Het is mede aan 
haar te danken, dat dit 
prachtige glas-in-loodraam 
nu zijn bestemming in de 
Verrijzeniskerk krijgt. 

Het “Hospice Breda” is op 
initiatief van mevrouw van 
den Vlasakker en met be-
middeling van de heer  
J. Mutsaers, in 1994 eige-
naar van het raam gewor-
den. 

Door het tekenen van de schenkingsovereenkomst 
is het bestuur van de H. Catharinaparochie eige-
naar van het raam geworden, onder voorwaarde, 
dat het raam in de Verrijzeniskerk blijft hangen.  

Uiteraard zijn wij bijzonder blij dat dit prachtige 
raam, met toch al een bijzondere geschiedenis met 
zich meedragend, een permanente plaats in onze 
kerk krijgt. 

Kees de Kok, PKC-lid Verrijzeniskerk 
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■ GROTE SCHOONMAAKDAG BASILIEK   

De afgelopen maanden is er door vrijwilligers weer 
hard gewerkt in de basiliek. 

De Witte Tornado, de schoonmaakploeg, bestaat 
helaas nog maar uit 2 dames. Veel te weinig om de 
hele basiliek schoon te houden natuurlijk. Zij doen 
dan ook wat er in hun mogelijkheid ligt. Dames cha-
peau! 

Een grote schoonmaak was dan ook hard nodig. 
Daarom deed de PKC een oproep voor een grote 
schoonmaakdag op zaterdag 28 september. Geluk-
kig stond er een redelijke ploeg mensen klaar om 
deze schoonmaakactie tot een succes te maken. 
Met veel energie en enthousiasme hebben zij alles 
wat vanaf de begane grond bereikbaar is schoonge-
maakt; ze hebben o.a. de kaarsenstandaards van 
kaarsvet ontdaan en een steiger werd opgebouwd 
waarmee de glazen bollen naar beneden werden 
gehaald om te wassen. 

 

Natuurlijk was er ook tijd voor een praatje tijdens de 
koffie en de lunch. Al met al een heel productieve 
en gezellige dag. Veel dank aan alle vrijwilligers! 

De klussenclub heeft de afgelopen maanden nog 
vele andere schoonmaakklussen gedaan, zoals: 
- dode vliegen en stof verwijderd op de zij-ingang 
draaitrap  
- gewelven afgezogen 
- hal onder de toren opgeruimd en schoongemaakt 
- ruimte van het orgel onder handen genomen  
- opstaande randen en de ramen aan de zijwanden 
gezogen 

-  stoelen uit middenschip verwijderd en de vloer 
geschrobd   
 

In de toekomst kunnen we uw hulp heel goed ge-
bruiken. Als u mee wilt helpen (wekelijks of meer 
incidenteel) met de Witte Tornado of de Klussen-
club, meld u dan aan via e-mailadres: 
basilieksintjan@catharina-parochie.nl 
 

■ JUBILEUM RIA BEENAKKERS 

Zondag 24 november was er in de Basiliek een fees-
telijke viering. Het was de feestdag van Sint Catha-
rina, maar tevens vierde het Gemengd Koor Sint Jan 
het jaarlijks Ceciliafeest. Bovendien viel er een bij-
zonder jubileum te vieren: Ria Beenakkers was vijf-
tig jaar lid van het koor!  

Naast haar trouw koorlidmaatschap, heeft Ria zich 
in die jaren ook op andere wijze verdienstelijk ge-
maakt voor onze parochie. Een kleine opsomming: 
Ria is al vijfentwintig jaar voorzitter van het koor. 
Daarnaast fungeert Ria regelmatig als cantor. Bij af-
wezigheid van een dirigent, neemt Ria ook vaardig 
die taak op zich. En... Ria zingt natuurlijk ook vaak 
prachtig solo! Terecht dat Ria aan het einde van de 
viering door pastoor Han Akkermans flink in het zon-
netje werd gezet en met een mooi boeket bloemen 
werd verrast!  
 

 
 

Na de viering was er een gezellige koffiebijeenkomst 
in de Basiliek, waarbij het koor ter gelegenheid van 
het Ceciliafeest voor een feestelijke traktatie had 
gezorgd. 
 
Hella Eveleens Maarse 

 

 

 

mailto:basilieksintjan@catharina-parochie.nl
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KRONIEK VOOR WIE DE KLOK LUIDDE 

■ HET H. DOOPSEL ONTVINGEN  

13-10 David Willems (Basiliek)    
13-10 Sientje Gribling (Basiliek) 
 

Wij wensen hen liefde en geluk in hun leven! 

■ VAN ONS GINGEN HEEN     

04-09 Rudolf van Run (Basiliek)  
25-09 George Geda (Verrijzenis)   
27-09 Cor van Delft-de Laat (Basiliek) 
01-10 Annie Hessels-Sommen (Marcoen) 
06-10 Annie Verhoef (Joh. de Doper) 
11-10 Toos van Blerck-Heesters (Verrijzenis) 
16-10 Piet Berende (Joh. de Doper) 
02-11 Truus Vermeer (Basiliek) 
06-11 Sjaantje van Mook-van Loon (Yardenhuis) 
09-11 Lien van Vugt-van Dortmont (Basiliek) 
11-11 Henk de Laat (Verrijzenis) 
 

Mogen zij in Gods liefde verder leven. 
 

■ GEVORMD    

Samen met de kinderen van de Parochie Dongen 
en Klein Dongen Vaart werden Wilbert van den 
Burg en Emily Boekhoeff voorbereid op het H. 
Vormsel. 

Op 29 november ontvingen zij in de Laurentiuskerk 
te Dongen het H. Vormsel. 

Wij wensen hem alle goeds voor de toekomst! 

SPECIALE VIERINGEN  
 

Verzoeningsavond/Boeteviering 
Paulusabdij  17 december 20.00 uur  
Parochianen van de H. Catharinaparochie worden 
uitgenodigd hierbij aan te sluiten 
 

Kerstviering KBO Den Hout 
Den Brink  19 december 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Voorganger pastoor H. Akkermans 
 
KERSTAVOND 24 DECEMBER 
Den Hout   17.00 uur 
Stille Nacht 
Verzamelen bij de openlucht kerststal op de Heuvel. 
Samen op weg naar het licht van de kerstster. De 
Stille Nachtviering begint om 17.20 uur op de 
Houtse Heuvel. 
 

Kinderviering 
Basiliek St. Jan  17.30 uur 
Kerstspel voor de allerkleinsten door de werkgroep 
 

Familievieringen 
Basiliek St. Jan  19.00 uur 
Eucharistieviering 
Voorganger pastoor H. Akkermans  
M.m.v. Gelegenheidskoor met samenzang  
 

H. Johannes de Doper 19.00 uur 
Woord en Communieviering 
Voorganger diaken P. Hoefnagels 
M.m.v. Kinderkoor De Zingende Nootjes 
 

Verrijzenis   19.00 uur 
Woord en Communieviering 
Voorganger pastoraal werker A. Buijs 
Samenzang 
 

Kerstavondvieringen 
H. Marcoen   21.00 uur 
Eucharistieviering 
Voorganger pater Th. van der Leest 
M.m.v. Gemengd Koor Marcoen 
 

Verrijzenis   21.30 uur 
Eucharistieviering 
Voorganger Pater C. Maas 
M.m.v. Dameskoor Verrijzenis 
 

Basiliek St. Jan  23.00 uur 
Eucharistieviering 
Voorgangers pastoor H. Akkermans  
en diaken P. Hoefnagels 
M.m.v. Gemengd Koord St. Jan 
 
EERSTE KERSTDAG 25 DECEMBER 
H. Johannes de Doper 9.30 uur 
Eucharistieviering 
Voorganger pater W. de Leeuw 
M.m.v. De Oosterhoutse Nachtegalen 
 

Verrijzenis   9.30 uur 
Eucharistieviering 
Voorganger pater C. Maas 
M.m.v. Dameskoor Verrijzenis 
 

Basiliek St. Jan  10.00 uur 
Hoogmis (met kindernevendienst) 
Voorganger pastoor H. Akkermans 
M.m.v. Capella Catharina 
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H. Marcoen   11.00 uur 
Eucharistieviering-Familieviering 
Voorgangers pater Th. van der Leest  
en pastoraal werker A. Buijs 
M.m.v. Gemengd Koor Marcoen 
 

TWEEDE KERSTDAG 26 DECEMBER 

Basiliek St. Jan  10.00 uur 
Hoogmis – Parochiële viering 
Voorganger pastoor H. Akkermans 
M.m.v. Gregoriaans koor 
 

OUD EN NIEUW  

Zaterdag 28 december 
H. Johannes de Doper 19.00 uur 
Woord en Communieviering 
Voorganger diaken P. Hoefnagels 
M.m.v. Dameskoor 
 

Den Brink, Den Hout 19.00 uur 
Eucharistieviering 
Voorganger pastoor H. Akkermans 
M.m.v. Koor St. Caecilia 
 

Zondag 29 december 
Verrijzenis   9.30 uur 
Woord en Communieviering 
Voorganger G. van Bree 
Samenzang 
 
Basiliek St. Jan  10.00 uur 
Eucharistieviering – mediaviering 
Voorganger pastoor H. Akkermans 
M.m.v. Capella Catharina en leden YRDV 
 

H. Marcoen     11.00 uur 
Woord en Communieviering 
Voorganger diaken P. Hoefnagels 
M.m.v. Gemengd Koor Marcoen 
 

Dinsdag 31 december 
Basiliek St. Jan   17.00 uur 
Vespers 
Voorganger pastoor H. Akkermans 
M.m.v. Schola Bavonensis 
 

Antoniushuis De Vinder  19.00 uur 
Oudjaarsviering Woord en Gebed 
Voorgangers J. Poppelaars en G. Berende 
 

Woensdag 1 januari, nieuwjaarsdag 
Basiliek St. Jan   10.30 uur 

Eucharistieviering – Parochiële viering 
Voorgangers pastoor H. Akkermans en 
Diaken P. Hoefnagels 
M.m.v. Gregoriaans koor 
 

BEZICHTIGEN KERSTSTALLEN 
H. Antonius  
In Antoniuskerk te zien vanuit dagkapel: 
16 december tot en met 5 januari 9.00-12.00 uur 
25-26 december en 1 januari 12.00-16.00 uur 
Basiliek St. Jan 
25-26 december na viering van 10.00 u (tot 12 uur) 
Den Hout 
Kerststal op de Brink met levende have 
H. Johannes de Doper 
25 december na viering van 9.30 uur. Overdag te 
zien vanuit de Mariakapel van 9.00 tot 17.00 uur 
H. Marcoen 
25 december vóór de viering van 11.00 uur 
Verrijzenis 
25 december na viering van 9.30 u (tot 11.30 uur) 
 

OPENING WEEK VAN GEBED   
 

Zondag 19 januari Verrijzenis  9.30 uur 
Oecumenische viering 
Voorgangers ds. M. Boevé en diaken P. Hoefnagels 
 

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. 
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CATHARINANIEUWS (vervolg)  
 

■ OPGEVEN EERSTE COMMUNIE 

 

 

 

 

 

 

 
Wil je graag volgend jaar je Eerste Communie doen? 
Dat kan op zondag 7 juni in Basiliek St. Jan in  
Oosterhout. 
 

De keuze om je kind(eren) communie te laten doen 
is in deze tijd niet meer vanzelfsprekend. Als ouders 
maak je, net als bij de doop, een bewuste keuze om 
je kind(eren) een kans te geven om een vriend-
schapsband met Jezus op te bouwen, om zich thuis 
te voelen in de kerk en om als gezin verder te 
groeien in het katholieke geloof. 
Als parochiegemeenschap zijn we daar blij mee. 
Daarom nodigen we graag de ouders/verzorgers 
van kinderen van groep 4 uit om zich op te geven. 
 

Het inschrijfformulier kan worden gedownload via  
www.catharina-parochie.nl 
 

Het compleet ingevulde formulier ontvangen wij 
graag vóór 21 december in de brievenbus van het 
parochiesecretariaat Markt 17 in Oosterhout of via 
info@catharina-parochie.nl 
 

De kinderen en hun ouders/verzorgers volgen sa-
men een stappenplan om kennis te maken met de 
verhalen en rituelen binnen het geloof.  
 

Natuurlijk vinden wij het vanzelfsprekend dat uw 
kind en/of de ouders aan alle activiteiten meedoen. 
Bij de inschrijving ontvangt u van ons uitgebreide in-
formatie met alle data en activiteiten rond de voor-
bereiding van de Eerste Communie.  
 

Als u nog vragen heeft kunt u bellen met het secre-
tariaat 0162-432339. 
 

De stuurgroep Eerste Communie,  
H. Catharinaparochie Oosterhout 
 
 
 

■ ACTIE VERKOOP KERKBANKEN  

Voormalige Sint Antoniuskerk 
Het is een hele klus om de inventaris van de Sint  
Antoniuskerk een goede bestemming te geven. 
Sommige spullen kunnen elders in de parochie, in 
het bisdom en daarbuiten gebruikt worden. Via het 
bisdom zijn er contacten met kerken in Polen en de 
Oekraïne, waar nieuwe kerken ingericht worden. 
Zelfs in Breda blijkt er een kerk te zijn die behoefte 
heeft aan kerkbanken. Andere zaken, met name als 
ze geen liturgisch karakter hebben, worden te koop 
aangeboden. Dat geldt o.a. voor kerkbanken. Die 
zijn te koop aangeboden: allereerst, op advies van 
het pastoresteam, aan de mensen van de Antonius-
kern, door middel van een bericht in het Kruis-
puntje. 
Er kwamen snel heel veel reacties binnen. Iedere ge-
interesseerde ontving een mail ter bevestiging. Toe-
wijzing geschiedde op basis van datum en tijd van 
ontvangst. En OP=OP. Al snel waren de tweezitsban-
ken en veel vijfzitsbanken verkocht. 

Zaterdag 16 november van 10.00 tot 12.00 uur kon-
den de banken worden betaald en afgehaald. Een 
dag van tevoren had iedere belangstellende nog een 
mail ter herinnering ontvangen.  

 

Na de vereiste controles en akkoordbevinding kon 
de bank of banken worden uitgezocht en meegeno-
men. Het was op het kerkplein een drukte van be-
lang. Transportmiddelen in alle soorten en maten. 
Als mensen kennelijk echt iets willen, komen ze al-
lemaal. En doen ze ook echt moeite om iets mee 
naar huis te krijgen. Bussen, verhuiswagens ge-
huurd, aanhangers en zelfs een trekker met aan-
hangwagen. De gelukkigen die vlak bij de kerk wo-
nen reden de bank zelf op "hondjes" naar huis. De 
organisatie liep perfect en de actie was een groot 
succes.  

 

http://www.catharina-parochie.nl/
mailto:info@catharina-parochie.nl
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Triest is echter wel dat er een belangrijk deel van de 
Antoniushistorie nu niet meer aanwezig is in het ge-
bouw. Veel mensen zeiden ook dat ze niet begrepen 
dat "ZE" de kerk sluiten. Mijn antwoord was stee-
vast "ZE" zijn "WE". Immers hoelang is het geleden 
dat u naar de kerk bent geweest? 

Laat het ons een troost zijn dat de kerkbanken een 
nieuwe en waardige bestemming hebben gevon-
den. Er is een mooi bedrag opgehaald dat inmiddels 
door de penningmeester van de H. Catharinaparo-
chie naar de bank (nee, geen kerkbank) is gebracht. 

Namens alle vrijwilligers, 
Met vriendelijke groeten, 
Ad P. Lips, Antoniuskern 
 

■ NIEUWS VANUIT DE H. MARCOEN 

Wat een prachtige tekst op onze H. Marcoenkerk.  
Sinds de vorige uitgave van het parochieblad heb-
ben verschillende activiteiten plaatsgevonden waar-
van we kunnen zeggen “Game over”, de activiteit is 
voorbij. 

 

Hier in het parochieblad kijken we vooral vooruit 
naar de komende maanden; op de website van de 
H. Catharinaparochie kunt u verslagen van activitei-
ten lezen. 

Op 15 december vieren we, bij leven en welzijn, de 
90e verjaardag van Pater Th. van der Leest. Elders 
leest u hierover meer. Op 22 december is er een 
concert van het Marcoenkoor na de viering. Een uit-
gebreid bericht hierover staat elders in dit blad. 

Op kerstavond is de viering om 21.00 uur, Pater Th. 
van der Leest gaat voor, een koperensemble van St. 
Joris zorgt voor de muzikale omlijsting, samenzang 
onder leiding van Claar Berflo. Op Eerste Kerstdag is 
er een familieviering; we rekenen erop dat er veel 
kinderen aanwezig zijn om het kerstverhaal uit te 
beelden voor de parochianen, waaronder hun ou-
ders. In deze viering gaan Pater van der Leest en 
pastoraal werker Annemiek Buijs samen voor.  

Met Driekoningen komen de kinderen verkleed als 
koning naar de kerk en luisteren dan naar het Drie-
koningenverhaal. Hierna lopen de kinderen met 
lampionnen door Dorst om aanwezig te zijn bij de 
kerstboomverbanding. 

Eind januari wordt de Actie Kerkbalans gehouden 
met het verzoek een bijdrage te leveren aan de H. 
Catharinaparochie. Wilt u meehelpen bij de voorbe-
reidingen van deze actie of de Vastenactie? Neem 
contact op met een van de PKC-leden. Alle hulp is 
welkom. 

Vanaf deze plaats wensen wij als PKC leden iedereen 
een Zalig Kerstmis en een voorspoedig 2020. 

Harry Claasen, Dion van den Wijngaard en  
Corry van den Bosch 
 

■ HET BRUIST IN DE VINDER  

Interview met Ad Lips 
Nog niet heel lang geleden leken alle activiteiten in 
De Vinder compleet stil te liggen en keerden men-
sen de parochie de rug toe.  

Wat is hier veranderd? 
Door een klein groepje ‘niet-opgevers’ zijn gesprek-
ken met het parochiebestuur en pastoresteam her-
nomen. Het was de uitdaging aan beide kanten om 
de rugzak met ballast af te zetten en de blik op de 
toekomst te richten. Nu zijn we met elkaar op pad! 
Hierin heeft Thea van der Zanden een grote rol ge-
speeld: handen uit de mouwen en vooruit met die 
geit. Hierbij sterk geholpen door het “Vinderteam” 
en de vele overige vrijwilligers, onder wie met name 
de gastvrouwen en gastheren. Het “Vinderteam” 
bedoeld als aanspreekpunt van de Vinder bestaat 
uit: Jan Poppelaars, Theo Michielsen, Ad Lips en 
Thea van der Zanden. Zo kunnen we vooruit, met 
gevoel voor humor, respect en een positieve stem-
ming! 
 

De Vinder is het diaconaal centrum van de H. Catha-
rinaparochie, hoe wordt dat vormgegeven? 
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Het is belangrijk dat mensen zich hier thuis voelen. 
Er zijn gastvrouwen en gastheren, de koffie pruttelt, 
de kachel brandt en dat schept een welkome sfeer. 
Niet alleen voor de gasten van het inloophuis, maar 
ook voor de mensen die zich op velerlei wijze be-
trokken voelen bij de parochie. Dit kunnen mensen 
uit de buurt zijn, parochianen, oude bekenden en ie-
der die zich welkom en thuis voelt in De Vinder. 
Nieuwe gasten voor ons zijn nu de mensen van de 
Alpha-cursus. Hiervoor hebben we de keuken herin-
gericht en is er een goede samenwerking ontstaan. 
Sterker nog: omdat de dinsdagavond juist de avond 
was dat de Alphacursus gegeven kon worden, is na 
overleg besloten om de viering van de dinsdag-
avond naar de donderdagavond te verplaatsen. Zo 
kon de Alphacursus doorgaan en voor de Antonius-
kern is het fijn dat de viering wat meer richting het 
weekend gegaan is. Communiceren, flexibiliteit en 
de blik op de toekomst gericht zijn hier de sleutel-
woorden. Zo vinden we met elkaar een goede mo-
dus. 

Hoe ziet de toekomst van De Vinder er nu uit? 
In de toekomst willen we ons meer gaan richten op 
de jonge gezinnen. Juist in die drukke periode met 
kinderen kunnen ouders wel een steuntje in de rug 
gebruiken. Zo helpen we nu al vluchtelingen, is er 
een kledingmarkt georganiseerd en denken we na 
over nieuwe plannen voor deze doelgroep. Het on-
derhoud van de Vinder, met als hoogste prioriteit 
het herstel van het dak, wordt aangepakt. Zo kun-
nen we mensen gastvrij blijven ontvangen en staat 
de toekomst open.  
 

Natascha Bakx, Antoniuskern 

■ CATHARINAFEEST   

Op zondag 24 november (en maandag 25 novem-
ber) waren de vrijwilligers van de Catharinaparochie 
te gast bij de Norbertinessenpriorij St. Catharinadal, 
vanwege het gezamenlijk patroonsfeest. Omdat er 
veel vrijwilligers zich aangemeld hadden was het be-
zoek over twee dagen verspreid.  

 

Twee deelnemers hebben een verslagje geschre-
ven:  
“Bij binnenkomst in de kerk kregen we een kaartje 
met eigen kleurtje om de middag goed te laten ver-
lopen. Na een hartelijk welkom in de kerk van de pri-
orin zr. Maria Magdalena en onze pastoor Han Ak-
kermans kreeg onze groep een leuke rondleiding 
door het Slotje De Blauwe Camer. Onze gids wist het 
goed te vertellen en zette zijn verhaal kracht bij door 
tekeningen en foto’s te laten zien. Na de rondleiding 
werden wij in de gastenkamer ontvangen voor een 
kop koffie. De meeste zusters mengden zich tussen 
ons, waardoor er leuke gesprekken op gang kwa-
men. Een aantal leden van het dameskoor van de 
Verrijzeniskerk zette spontaan het Marialied in (“Als 
ik een klokje was”). Iedereen en vooral de aanwe-
zige zusters genoten van dit korte intermezzo. 
Hierna volgde in de refter de vertoning van een tv-
uitzending ‘Roderick zoekt licht’ over de ‘Wijnzus-
ters uit Oosterhout’. Deze uitzending uit 2017 ging 
over de ontwikkeling van het klooster in de afgelo-
pen jaren, en m.n. keuze om een wijngaard aan te 
leggen. Doel van heel deze onderneming is om St. 
Catharinadal toekomst te geven. Indrukwekkend 
om te zien hoe dit is gegaan, inclusief de daarbij be-
horende dilemma’s. Daarna baden we in de kerk de 
Vespers van het Catharinafeest, speciaal voor ons 
vervroegd naar 17.00 uur. Na deze viering werd de 
middag afgesloten in het Wijnhuis onder het genot 
van een mooi glas wijn uit eigen wijngaard. Daar hie-
ven we samen met de zusters het glas op onze ver-
bondenheid. Het was een goed verzorgde en gezel-
lige dag, ook een mooie gelegenheid om als vrijwil-
ligers onze medevrijwilligers beter te leren kennen. 
De verhalen van de enthousiaste zusters hebben 
daar zeker een mooie bijdrage aan geleverd.  
 

Gertie Klompen en Marcel Zuidgeest   

 

CARITAS  
 

Collectes in de komende maanden  
De collecte wordt gehouden in het eerste volle 
weekend van de maand.  
Hopelijk helpt u ons daarbij. 
 

Het collecteschema voor 2020 wordt binnenkort be-
kend gemaakt.   
 

Ad Jespers  
Secretaris Caritas H. Catharinaparochie  
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DIACONIE 
  

Vredeswandeling  
‘Imagine’ het onvergetelijke lied van John Lennon, 
klinkt als een vijftigtal mensen gaan vertrekken 
vanaf de Vinder voor een vredeswandeling. Het is 21 
september, de Internationale dag voor de vrede, en 
men wil een kaars brengen naar vier plaatsen van 
gebed.  
Onder leiding van Piet van der Pluijm brengt de 

groep de eerste 
kaars naar de mos-
kee in de  
Klappeijstraat.  
De Imam ontvangt 
iedereen hartelijk 
en belangstellen-
den krijgen een 
kans om de moskee 
van binnen te be-
zichtigen. Men gaat 
verder, eerst naar 
de Gemeenschap 
Chemin Neuf in de 

Paulusabdij, dan naar de Zusters Norbertinessen 
van priorij Sint-Catharinadal en als laatste naar de 
Zusters Benedictinessen van de Onze Lieve Vrou-
wenabdij.  
Het weer werkt mee. 

Kaartjes met gespreksstof zijn niet altijd nodig. Be-
langstelling voor de ander is immers de basis voor 
vrede. 

Zuster Maria Magdalena, priorin van Sint-Catharina-
dal, krijgt niet alleen een kaars, maar ook een 
kaartje. Wat zou ze doen als ze plotseling een stem 
zou horen die haar de opdracht gaf te kiezen tussen 
drie grote levensopdrachten: zorg voor de wereld-
vrede, iets uitvinden dat de wereld werkelijk verbe-
tert en als laatste, een ideaal verzinnen dat jezelf 
overstijgt? Welke opdracht kiest ze en waarom? Zij 
wijst erop dat deze opdrachten zo met elkaar ver-
bonden zijn dat je ze niet los kunt koppelen. Zorg 
voor de wereldvrede is iets waarmee je de wereld 
werkelijk verbeterd en tegelijk een ideaal dat jezelf 
overstijgt. 

Zuster Martha, van de Onze Lieve Vrouwenabdij, 
krijgt de vraag naar het noemen van een belangrijke 
relatie die het afgelopen jaar verbeterd is. ‘Die met 
God’ wil ze zeggen, maar met begrip voor de inten-
tie van de vraag, noemt ze de relatie met de 

Franstalige abdis van het moederklooster. In haar 
antwoord klinkt door hoe belangrijk het is begrip 
voor elkaar te hebben. Het is belangrijker dan hi-
erarchie en overstijgt het taalprobleem. 

De kaarsen, eerst aangestoken aan een kaars in het 
Vredespaleis in Den Haag, zullen dit jaar in de kloos-
ters en in de moskee opnieuw aangestoken worden 
ter ondersteuning van het gebed van alle mensen 
om vrede. 

Bij de Onze Lieve Vrouwenabdij klinkt als afscheid, 
voordat men teruggaat naar de Vinder, opnieuw 
‘Imagine’.   

Liesbeth Berflo      

CENTRE SIMAMA CONGO 
 

Zij doen het, wij helpen alleen maar ….. 
De vastenactie 2019 in de H Catharinaparochie van 
Oosterhout met als eigen doel Centre Simama in 
Congo is, zoals al eerder vermeld, afgesloten met 
een fantastisch resultaat. Met dank aan alle gulle 
gevers, de Bisschoppelijke Vastenactie en de Caritas 
is € 11.540,00 bijeengebracht. Daarvan is € 8.000,00 
direct ter besteding naar het revalidatiecentrum in 
Congo overgemaakt. Half december vertrek ik weer 
naar Kisangani. Deze keer met materialen en hulp-
middelen, die bij het centrum op het verlanglijstje 
staan, dat ik verleden jaar had meegekregen. Het 
gaat hierbij om spullen die niet ter plekke in Congo 
aangeschaft kunnen worden. Voor een bedrag van 
€ 3.540,00 worden hier medische meetinstrumen-
ten en materialen voor op de fysioafdeling aange-
schaft.   
In het nieuwe jaar borduren we voort op dit succes. 
Op 22 maart 2020 gaat de collecte voor de Vasten-
actie opnieuw van start. Het doel dit jaar is het op-
zetten en inrichten van een eigen speciale afdeling 
voor babybehandeling en gehandicapte kinderen. 
Daarbij krijgen we ook steun van de Stichting Bis-
schop Bekkers uit ’s-Hertogenbosch. Zij schenken € 
2.400,00 voor instructiemateriaal en hulpmiddelen 
om therapeuten en moeders op weg te helpen met 
de behandeling van hun baby’s en gehandicapte kin-
deren.  

Extra verrast zijn we met de bijdrage van de collecte 
die in Dongen gehouden werd op vrijdag 29 novem-
ber. Toen heeft Wilbert van den Burg het H. Vormsel 
ontvangen. Voor deze gelegenheid is er door alle 
vormelingen een collage gemaakt en een  voor-
dracht gehouden voor een goed doel, dat de vorme-
ling zelf uit mocht kiezen.  
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Voor de beste presenta-
tie daarvan werd er tij-
dens die dienst een col-
lecte gehouden. Wilbert 
had het Centre Simama 
in Congo als goede doel 
uitgekozen. Hij is de 
winnaar van deze com-
petitie geworden. Onze 
duimen gaan fier om-
hoog voor deze jonge 
Dorstenaar. 
 

Het Kersfeest vier ik dit jaar samen met de Congo-
lese broeders de la Charité in het zonovergoten tro-
pisch regenwoud. Geen witte kerst dus, die ik u ove-
rigens wél toewens. Vandaaruit of anders in ieder 
geval zodra ik weer terug ben, breng ik u opnieuw 
op de hoogte van de stand van zaken in het Centre 
Simama.   

Rest mij de u een zalige kerst en een gezond en voor-
spoedig nieuw jaar toe te wensen. 

Namens de Vastenactie & de Caritas van de  
H. Catharinaparochie Oosterhout, 
Henny Hoedemaker 
 

STICHTING LUDENS 
 

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

Festival of Lessons & Carols 
Op het tijdstip dat u dit parochieblad op de mat 
heeft liggen, staan we kort voor het laatste concert 
van dit jaar (zondag 15 december 2019, 15.00 uur). 
Traditiegetrouw wordt het concertseizoen afgeslo-
ten met een (gratis toegankelijk) kerstconcert. Dit 
jaar wordt wederom een Festival of Lessons & Ca-
rols uitgevoerd door jongerenkoor YRDV en onze ei-
gen Capella Catharina, beiden onder leiding van Ba-
siliekorganist Jan Willems. Verder werken mee de 
organisten Frans Bullens en Ton Stevens, en sopraan 
Ilse van Wuijckhuijse. 
Met dit kerstconcert zitten de concerten voor 2019 
er weer op. De Stichting Ludens kijkt terug op een 
mooi concertjaar (zie ook de nieuwsbrief op onze 
website). Persoonlijke hoogtepunten voor mij 

waren de zeer geslaagde serie Marktconcerten en 
het bijzondere Franck-project. 

HOT jazz trio 
Ook in het nieuwe jaar gaat de Stichting Ludens 
voortvarend verder met het organiseren van con-
certen rondom ons mooie orgel. Het seizoen start al 
vroeg. Op zondag 26 januari 2020 (aanvang: 15.00 
uur/toegang: € 10,00) verzorgt het HOT jazz trio een 
concert met jazz-muziek van Charlie Parker en Duke 
Ellington. HOT staat voor Het Orgel Trio 
(www.hetorgeltrio.nl), bestaande uit organist Berry 
van Berkum, klarinettist Steven Kamperman en Dion 
Nijland op bas. Dit trio legt zich toe op de uitvoering 
van jazz- muziek in kerken en op traditionele pijpor-
gels.  
 

 
Foto: Laurens Janus 
 

Ondersteund door de gepassioneerde klarinettist 
Steven Kamperman en de onderkoelde bassist Dion 
Nijland laat organist Berry van Berkum (o.a. organist 
van de Nicolaikerk te Utrecht en de Dominicanen-
kerk te Zwolle) het Maarschalkerweerdorgel donde-
ren, grommen en vibreren met HOT jazz air. Het 
nieuwe jaar swingend beginnen? Kom dan naar de 
basiliek op 26 januari a.s. Kaarten reserveren is mo-
gelijk via de website van Theater De Bussel 
(www.theaterdebussel.nl). 
 

Word Vriend van Ludens! 
Voor verdere informatie over het Maarschalker-
weerdorgel en de concerten van Stichting Ludens 
verwijzen wij u graag naar onze website:  
www.stichtingludens.nl.  
Op deze website vindt u ook informatie om onze 
Vriend te worden of ons anderszins financieel te on-
dersteunen.  
Uw steun wordt zeer op prijs gesteld, zodat wij ook 
in de toekomst het Maarschalkerweerdorgel in uit-
stekende staat kunt houden en aan u kunnen laten 
horen. Van harte aanbevolen! 
 

Stichting Ludens, Ton Stevens 
 

http://www.stichtingludens.nl/
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DE GERARDUSKALENDER 2020 
Ook dit jaar is de overbekende Gerarduskalender 
weer verkrijgbaar in Antoniushuis “De Vinder” aan 
de Sint-Vincentiusstraat 113a te Oosterhout. De 
openingstijden vindt u bij Algemene Informatie.  
Gerarduskalenders zijn uniek. Ze zijn namelijk niet in 
de winkel verkrijgbaar. Velen geven de kalender als 
geschenk aan familieleden, vrienden en bekenden 

in de feestmaand de-
cember.  
Voor de prijs hoeft u het 
niet te laten. De kalen-
der met gratis schild 
kost maar € 7,40. Dit jaar 
is het schild ook weer 
aan beide kanten be-
drukt. Graag zo veel mo-
gelijk gepast betalen. 

De Gerarduskalender 
bevat elke dag een 
mooie spreuk om de dag 

te beginnen. Op de achterkant staan afwisselend 
moppen, gedichten, recepten, puzzeltjes, informa-
tie over verschillende onderwerpen. Op de voorkant 
staan ook alle verjaardagen van het Koninklijk Huis 
en de zonsopgang en -ondergang. 

De Gerarduskalender wordt elk jaar met zorg en ple-
zier samengesteld door een uitgebreide redactie 
van personeel en vrijwilligers rondom  
Klooster Wittem (L). 
Bent u moeilijk ter been, neem dan telefonisch con-
tact op met Thea van der Zanden. De kalender 
wordt dan bij u thuisbezorgd.  
Met de koop van de Gerarduskalender steunt u alle 
activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden ge-
organiseerd.  

Zie www.gerarduskalender.nl 

Contactpersoon: Thea van der Zanden  
tel. 0162 - 459 167 
 

BISDOMBEDEVAART ITALIË 

In de voetsporen van Benedictus 
Lang naar uitgekeken en eindelijk was het zover: 
onze eerste bedevaartreis. Na maanden van voor-
bereiding stapten we dan toch eindelijk 12 oktober 
om 6.00 uur in de bus. Een aantal mensen kenden 
we al en we waren ervan overtuigd dat we niet al-
leen in de voetsporen van Benedictus bleven, maar 
er zeker ook van af zouden wijken om neer te 

strijken op een gezellig terrasje. (En waarschijnlijk 
wel meer dan één). 
Maar allereerst was het een bedevaart: we hebben 
vele plaatsen, oorden bezocht die een bijzondere 
betekenis hebben binnen ons geloof.  
Prachtige kerken met vele schilderingen en kunst-
werken: voor mij te druk om stil te worden, maar 
prachtig om naar te kijken en van te genieten: de 
Benedictijnenklooster met Zwarte Madonna in  
Einsiedeln. 
 

    
 

We hebben genoten van de prachtige landschappen 
waar we doorheen reden. Nog nooit in Zwitserland 
geweest, dan zien de Alpen er heel imposant uit. En 
ja hoor, de Milka koeien met echte koebellen die 
alsmaar door rinkelen. 
De ervaring van samen stil zijn en samen bidden in 
de bus. Zo heel bijzonder ’s morgens vroeg als de 
zon net op is (we zaten soms al heel vroeg in de bus), 
de natuur net ontwaakt en er nog een grijswitte 
sluier over het dal ligt.  
En dan beseffen dat wij een luxe reis hebben en niet 
echt in de voetsporen staan, dat Benedictus, zijn zus 
Scholastica en hun tijdgenoten alles lopend de-
den…… 
Heel stil worden en onder de indruk zijn als we bij 
de grot in Subiaco aan komen waar, zoals iemand 
het verwoordde “Benedictus 3 jaar onder de grond 
heeft geleefd”. Waar het mandje nog een stille ge-
tuige is van hoe Benedictus in leven bleef: een me-
debroeder liet elke dag door een smalle spleet een 
mandje zakken met daarin brood en water. 
Ontroerd tijdens de eucharistieviering in Monte 
Cassino, wat voor mij toch één van de hoogtepunten 
was. Maar dat kwam voor een groot deel omdat  
Stefan diaken van dienst was en op een plek stond 
precies onder de voeten van Benedictus. 
 

Verder: de Basilica di San Francesco in Arezzo, abdij 
St. Hildegard, Sotto il Monte, de geboorteplaats van 

http://www.gerarduskalender.nl/
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paus Johannes XXIII, mooie en bijzondere ontmoe-
tingen, de gastvrijheid, het eten. 
“En”, vroeg iemand mij, “wat neem je nu mee van 
deze reis?” “Ora et labora”, bid en werk, vooral de 
balans tussen die twee. Niet alleen bidden, niet al-
leen werken. Niet alleen de Maria, maar ook niet al-
leen de Martha. Niet alleen maar jakken en jagen, 
maar ook de tijd nemen om eens te rusten.  
En wat betreft de terrasjes: daar hebben we er zeker 
meer dan één van gezien.  
 

Karin Lange 
 

OECUMENE  
 

■ WOORD ONDERWEG 

Elke laatste dinsdag van de maand in het Stiltecen-
trum ‘In de oude Toren’, Arendstraat 35. De eerst-
volgende bijeenkomsten zijn op dinsdag 28 januari, 
25 februari (carnaval, deze datum kan eventueel 
veranderen) en 31 maart van 15.00 uur - 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. 
  

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 27 januari Thema: “Van God is de aarde”, 
dr. Frans Verkleij uit Tilburg (bioloog, theoloog, R.K.-
pastor) Introductie brochure “Van God is de aarde”  
 

Maandag 17 februari Christien Crouwel, algemeen 
secretaris Raad van Kerken Nederland  
 

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

Werkgroep Thema-avonden,  
Siets Nieuwenhuizen  
Helma Poulussen 
 

■ OECUMENE REIS OOSTERHOUT 

Van 9 tot en met 14 september namen 40 personen 
deel aan de busreis naar Duitsland. Het thema was 
“DDR toen en nu” ofwel Oost en West en nu samen 
één. 

Touroperator Zwaluw reizen uit Giessen verzorgde 
voor het derde jaar in successie een reis met excur-
sies die begon met een bezoek aan Schloss Arolsen 
waar prinses Emma werd geboren, de latere vrouw 
van koning Willem III. Verder een rit met de stoom-
trein van Wernigerode dwars door de Harz naar het 
plateau van de Brocken, dat 1142 meter boven de 
zeespiegel ligt.  

Op het programma ontbraken zeker niet de bezoe-
ken en rondleidingen in Potsdam en Berlijn. Te voet 
de historische Glienicker brug over, die de verbin-
ding vormt tussen Potsdam (Oost-Duitsland) en 
West-Berlijn (West-Duitsland). In het midden van de 
brug een gedenkwaardige afscheiding “Deutsche 
Teilung bis 1989” (Duitse scheiding tot 1989). In Ber-
lijn ligt een behoorlijke geschiedenis van voor en na 
de val van de muur. De stad heeft een enorme ont-
wikkeling doorgemaakt en er wordt al tientallen ja-
ren overal gebouwd, wat duidt op een grote inhaal-
slag. De grote Brandenburger Tor, waar je aan alle 
kanten langs en onder door kunt lopen, wordt be-
schouwd als de belangrijkste poort van Berlijn.  

Het Holocaust-
monument, dat 
herinnert aan de 
Jodenvervolging 

tijdens de 
Tweede Wereld-
oorlog, bestaat 

uit 2710 betonblokken die deels onder de grond zit-
ten en deels boven de grond uitsteken.  

Het gebouw van de Rijksdag was niet te bezoeken, 
daar worden maar mondjesmaat groepen toegela-
ten. Naast de vele bezienswaardigheden die de gids 
ons vanuit de bus liet zien, hebben we ook per boot 
met de toepasselijke naam Der Fliegende Holländer 
over de Spree gevaren, waarbij je bekende gebou-
wen en musea van een andere kant bekijkt. Eén 
daarvan was zeker de Berliner Dom die uit 1750 da-
teert en we zagen ook de Nederlandse ambassade, 
deels in het groen verscholen.  

In de Dom van Berlijn werd een middagviering bijge-
woond en daarna kon de prachtige kerk worden be-
wonderd.  
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Restanten van de vroegere muur, die inmiddels zijn 
beschilderd als kunstwerken en vaak een politieke 
boodschap hebben, herinneren aan een grote twee-
deling van de stad en het land gedurende 28 jaar. 
 

In Maagdenburg werd een rondwandeling en stads-
rondrit toegelicht door een Nederlander, die onge-
veer 20 jaar geleden in deze plaats is neergestreken. 
Hij leidde ons door het Domkwartier met het O.L. 
Vrouwe klooster, de Groene Citadel en de Pruisische 
Vestingmuren. 

Het bezoek aan het waterwegenkruispunt met his-
torische scheepslift was indrukwekkend. Met het 
bekijken van de langste trogbrug ter wereld, die 2 
kanalen met elkaar verbindt en waar waterwegen 
elkaar kruisen, werd het bezoek aan Duitsland afge-
sloten. 

Een compliment aan degenen, die deze reis in elkaar 
hebben gezet en mogelijk hebben gemaakt. 

Ad van der Made 

NAKIVALE SOCCER ACADEMY in Uganda 

Catharinaparochie ondersteunt 
In een eerder nummer van dit Parochieblad (lente 
2019) heb ik geschreven over de Nakivale Soccer 
Academy, een voetbalclub in een groot vluchtelin-
genkamp in Uganda.  

Eén van onze parochianen, 
Trésor Ley, die zelf vijf jaar in dit 
vluchtelingenkamp verbleef, is 
medeoprichter van deze club. 
Voor de kinderen van Nakivale 
is voetballen een sport waarin 
ontspanning en saamhorigheid 
worden beleefd, waar ze hun 
verdriet en hun zorgen kunnen 
vergeten. Die kinderen hebben 
in hun jonge leven al veel mee-

gemaakt, velen van hen zijn wees.  
 

In mijn vorige artikel deed ik een oproep om deze 
voetbalclub financieel te steunen, zodat ze goede 
spullen hebben om te kunnen sporten (ballen, voet-
balschoenen, shirts, hesjes etc.). Sindsdien hebben 
meerdere parochianen positief gereageerd en is er 
een mooi bedrag bijeengebracht. Zo bestemde een 
bruidspaar een collecte voor Nakivale. Een parochi-
aan vroeg in plaats van cadeaus om een bijdrage 
voor Nakivale bij zijn 60e verjaardag.  

Bij het oogstdankfeest in Dorst werd er een collecte 
gehouden voor Nakivale. Daarnaast mocht ik een 
aantal individuele giften ontvangen voor dit doel.  
 

Inmiddels zijn de resultaten van mijn oproep zicht-
baar. Half november hebben we een bedrag van  
€ 920,00 naar Uganda kunnen overmaken. Daarna 
kregen we via foto’s en een You Tube filmpje te zien 
welke spullen er met het geld zijn aangeschaft. Op 
een spandoek, getooid met het wapen van Ooster-
hout en het logo van H. Catharinaparochie, wordt 
niet alleen de H. Catharinaparochie maar heel de 
provincie(!) Oosterhout en de hele bevolking van 
Nederland bedankt.  
 

 
Spandoek met logo H. Catharinaparochie 

 
 

Trésor Ley drukt zijn dank als volgt uit: “Dank u wel; 
moge God u zegenen omdat u deze arme weeskin-
deren hebt geholpen. Dank aan de hele gemeen-
schap van onze parochie en aan de bevolking van 
Oosterhout!”  
De actie voor Nakivale blijft voorlopig doorgaan, 
want ze kunnen het geld goed gebruiken. Men wil 
nu metalen doelen en doelnetten aanschaffen en 
werken aan een betere markering van de velden. 
Dankzij het rechtstreeks mailcontact met Nakivale 
kunnen we volgen wat er met het geld gebeurt. Het 
is hartverwarmend om te zien wat wij met relatief 
kleine bedragen kunnen betekenen voor die jonge 
voetballers in Uganda. Ik ben er zelf nog enthousias-
ter door geworden.  Dat enthousiasme wil ik graag 
met u delen! Wilt u ook bijdragen aan dit project, 
neemt u dan contact met me op.  

Han Akkermans, pastoor  
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COLOFON 

Dit is een uitgave van  
H. 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 
Peter Hoefnagels, diaken 
peterhoefnagels@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  

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   2020 

Geadviseerde parochiebijdrage € 122 

Doop € 120 

Eerste Communie € 120 

Vormsel € 120 

Huwelijk  € 608  

Jubileumdienst € 305 

Uitvaartdienst € 608 

Dienst in crematorium/ op begraafplaats 
zonder voorafgaande kerkdienst 

€ 405 

Stipendium (gebedsintentie) €   11 
 

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 – Wintereditie –  
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 105 digitaal 
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Herfst  30 augustus  24 september   
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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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Internet
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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
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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 
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 
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& meer...

Ontwerp,
Druk & Print

Textiel
& Gadgets

Kantoor-
artikelen

Grootformaat 
& Sign

Kopiëren 
& Reproservice

www.totalprint.nl

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

BINNENZIJDE ACHTERPAGINA 

 

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

  

 

 
 

“Uitvaartverzorging 
met persoonlijke 

benadering en passie” 

T: 0162-741230
(altijd bereikbaar)

Klein bedrijf - Betrokken
Uw rustpunt in hectische tijden

Voor iedereen wel of 
niet verzekerd

www.beenakkersuitvaart.nl

Uitvaartcentrum: 
Bredaseweg 24, 

4901 KL Oosterhout

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

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

E.G. SLACHTERIJ

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

 Afscheid nemen begint bij vasthouden wat je lief is.

Florijnstraat 60
4903 RM Oosterhout

T 0162 457 775
 www.bruijns-uitvaart.nl

In samenwerking met Yarden

 

 

KERKSTRAAT 10, OOSTERHOUT, 0162-453 873 
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