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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   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 

BUITENZIJDE ACHTERPAGINA

Total Print

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 
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website van de parochie: www.catharina-parochie.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 
 
Kerk/kern: Viering: Contactgegevens: 
H. Antonius 
Antoniushuis “De Vinder” 
St. Vincentiusstraat 113a 
4901 GJ Oosterhout 

Dinsdag          9.30 uur 
Donderdag   18.30 uur 

Telefoon 0162 – 470954 
Ma t/m vr van 9.00 tot 12.00 uur en 
Ma, di en do van 13.30 tot 16.00 uur 
E-mail antoniuskern@catharina-parochie.nl 
IBAN NL 29 RABO 0139 901 566 

Basiliek St. Jan 
Markt 
4901 EP Oosterhout 

Vrijdag            9.00 uur 
Zondag         10.00 uur 

Telefoon 0162 – 453574 
Vr van 11.00 tot 13.45 uur 
Telefonisch bereikbaar (06-11360162) van  
ma t/m vr van 9.00 tot 17.00 uur 
E-mail Basilieksintjan@catharina-parochie.nl 
IBAN NL 90 RABO 0139 951 199 

H. Cornelius 
Dorpshuis “Den Brink” 
Houtse Heuvel 24a 
4911 AW Den Hout 

Donderdag     9.00 uur 
Om de zaterdag  
                     19.00 uur 

Telefoon 0162 – 432339 
IBAN NL 21 RABO 0155 678 566 

H. Johannes de Doper 
Provincialeweg 84 
4909 AL Oosteind 

Zaterdag       19.00 uur Telefoon 0162 – 422171 (W.Ligtvoet) 
E-mail johannesdedoperkerk@catharina-parochie.nl 
IBAN NL 32 RABO 0139 501 290 

H. Marcoen 
Baarschotsestraat 87 
4849 BK Dorst 

Zondag         11.00 uur Telefoon 0162 – 432339 
E-mail marcoenkerk@catharina-parochie.nl 
IBAN NL 86 RABO 0112 291 430 

Maria  Voor contactgegevens zie “Basiliek St. Jan” 
IBAN NL 48 RABO 0139 901 515 

Verrijzenis 
Vondellaan 43 
4904 BA Oosterhout 

Woensdag      9.30 uur 
Zondag           9.30 uur 

Telefoon 0162 - 453502 
Ma t/m vr van 9.00 tot 12.00 uur 
E-mail verrijzeniskerk@catharina-parochie.nl 
IBAN NL 71 RABO 0139 903 720 
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                                                                       Jaargang 7 – Voorjaarseditie –  

 

 
Parochieblad van de H. Catharinaparochie in: 

 

Oosterhout 

Den Hout 

Dorst 

Oosteind 
 

 

 

VOORWOORD    
  

Onderweg naar Pasen  
Vanaf september mocht ik als nieuweling in de H. 
Catharinaparochie met velen van u kennismaken in 
en rondom de vieringen, bij activiteiten of in een 
huisbezoek. Velen van u zijn met hart en ziel betrok-
ken bij de geloofsgemeenschap. Wat mij opviel was 
dat er nogal wat parochianen zijn met een migran-
tenachtergrond, m.n. uit het Midden-Oosten. On-
danks de taalbarrières zijn onze Godshuizen voor 
hen ontmoetings- en herkenningspunten: door het 
vieren van de Eucharistie, door de inrichting: de 
doopvont, het altaar, de heiligen.  
De kerk, de parochie is voor hen ook vormingsplaats 
voor het leven met anderen in een nieuwe omge-
ving, ver weg van oorlog en geweldsconflicten. Vor-
mingsplaats voor gelovig leven: dat wil de Alpha-
cursus zijn. In 10(!) bijeenkomsten worden na een 
gezamenlijke maaltijd intense geloofsgesprekken 
gevoerd: wie is Christus voor jou, wat betekent Kerk 
in je leven; raakt de Heilige Geest je? De deelnemers 
spreken enthousiast over hun ervaringen. Voor ve-
len is het een hernieuwde kennismaking met ge-
loof.  Zo worden we allemaal geloofsleerlingen van 
die ene Heer; jong en oud, met of zonder migran-
tenachtergrond, arm of rijk.  
 

 
 
We zijn op weg naar Pasen. Paus Franciscus gaf ons 
woorden mee die tot nadenken stemmen: zorg dat 
de liefde tot je naaste in je hart niet verkoelt. Hij 
schrijft: “We laten ons verleiden door vluchtige 

pleziertjes, de illusie van het geld, onze ijdelheid en 
ons geloof in schone schijn.” Paus Franciscus citeert 
de schrijver Dante: ”In de hel zit de duivel op een 
troon van ijs.”  
Om ons te kunnen warmen aan het vuur van Pasen 
is er een weg: door ons te bezinnen in gebed, door 
om te zien naar de mensen die ons om hulp vragen, 
zowel geestelijk als materieel en door het vasten, 
dat ons confronteert met hen die het meest nood-
zakelijke aan voedsel moeten missen. Vasten schudt 
maakt ons aandachtiger voor God en onze naaste.  
 
Pasen is van oorsprong een feest van het land. Men 
vierde dat het leven in de natuur opnieuw tot leven 
komt na de lange donkere winter. In het jodendom 
en het christendom kreeg dit lentefeest een religi-
eus karakter. Tijdens de joodse Pesach gedenken de 
joden tot op de dag van vandaag de bevrijding van 
het joodse volk Egypte. Christenen vieren de verrij-
zenis van Jezus. De symbolen van de oude feesten—
het lam, het brood—kregen een nieuwe betekenis.  
Maar fundamenteel is dat Pasen onlosmakelijk ver-
bonden is met nieuw leven. Nieuw leven opbouwen 
doen zij die ooit van hun geboortegrond moesten 
vluchten ook hier in ons land. Moge Pasen in hun le-
ven en dat van ons steeds meer werkelijkheid wor-
den.  
 

Zr. Caritas van Houdt dicht het zo:  
De woestijn gaat bloeien   
waar mensen opstaan  
uit het graf van hun angsten,  
uit wonden van het verleden.  
Zij staan op om de engel te zijn  
die de steen wegrolt en de bron aanboort  
die levengevend water doet opborrelen.  
Zij zijn de paasmensen van vandaag.  
  

Diaken Peter Hoefnagels  
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VAN DE REDACTIE 
 

Het carnavalsfeest is ten einde en we zitten momen-
teel al een heel stuk in de veertigdagentijd.  
Wat betekent deze tijd van vasten en onthouding? 
Sommigen zullen zich onthouden van spijzen of 
dranken als suikergoed en alcohol; het geld dat men 
bespaart kan worden bestemd voor naasten die 
honger lijden of anderszins gebrek lijden (volgens 
decreet 21 over vasten en onthouden uit 1989), en 
in de tijd die men bespaart kan men zich ten volle 
richten op gebed en het uitoefenen van de christe-
lijke naastenliefde. Hoe u deze tijd ook invult: u mag 
dit blad wel gewoon lezen, daar hebben de bis-
schoppen niets over gezegd!  Uiteraard kunt u ook 
zelf een tekst schrijven en mailen naar het e-mail-
adres dat achterin het blad staat, voor in de vol-
gende uitgave.  
Ik wens u allen veel vrede en devotie in deze aan-
loop naar Pasen.  
 

Syd Meuldijk  
 

VAN HET BESTUUR 

■ NIEUWS 

Heeft u ’s avonds al een rondje om de Basiliek ge-
maakt? Sinds kort worden de glas-in-loodramen van 
binnenuit verlicht zodat die mooi tot hun recht ko-
men. Binnen verlichten de spots de medaillons van 
Niel Steenbergen. Een mooi initiatief van de PKC van 
de Basiliek met als voortrekker Rien van Noort.   
Op muzikaal gebied zijn er ook enkele belangrijke 
voortrekkers aldaar: Ilse en Jan Willems. De laatste 
vierde op 1 maart zelfs zijn 12½-jarig jubileum als 
kerkmusicus. Proficiat!  
Blij zijn we ook met de inmiddels prima ingewerkte 
diaken in onze parochie: Peter Hoefnagels. Samen 
met pastoor Han Akkermans en pastoraal werker 
Annemiek Buijs vormen ze een goed geolied team.   
 De PKC van de Antoniuskern bestaat sinds kort uit 
Thea van der Zanden, Ad Lips en Theo Michielsen.  
Verder in dit blad leest u meer over en van hen.   
Het bestuur is druk bezig geweest met besprekingen 
over de jaarrekening van 2019 en de begroting voor 
2020. Onze penningmeester Dion van den Wijn-
gaard kreeg bij het opstellen van beide een flinke 
ondersteuning van adviseur Jan van de Velde.  
  

Onlangs vierde onze voorzitter, pastoor Han Akker-
mans, zijn 65ste verjaardag. Han: “Als ik in de voet-
sporen van mijn moeder treed, heb ik nog 40 jaar 

voor de boeg!”  29 december was de laatste media-
viering die vanuit de Basiliek op tv te volgen 
was.  Het was weer een sfeervolle viering.  
De gebouwencommissie van de parochie, be-
staande uit Louis Donkers, adviseurs Frans van Em-
stede en Caspar de Bonth zijn intensief bezig. Zij 
kunnen melden dat voor de Corneliuskerk ambiti-
euze plannen op tafel liggen.   
Voor de aanpassingen aan de Basiliek St. Jan heeft 
een tweetal architecten zich gebogen over de wen-
sen van de parochie. U hoort hierover later meer.   
  

Heeft u al meegedaan aan de Actie Kerkbalans? 
Onze hartelijke dank daarvoor. Zo niet dan bevelen 
wij die nog van harte bij u aan!  
  

Namens het Parochiebestuur, José van den Bogaart  
 

■ ONDERHOUD H. CORNELIUSKERK  
 

Goten en daken  
De vrijwilligers van de Corneliuskern hebben de af-
gelopen jaren de goten en afvoeren van de kerk in 
de gaten gehouden. Regelmatig zijn deze goten bij 
verstoppingen door hen schoongemaakt. Het werd 
tijd om alle goten en afvoeren schoon te maken en 
te inspecteren.  Op een mistige 5 december zijn 
deze werkzaamheden door de firma Verhoeven uit-
gevoerd. Ook de daken van de toren en het kerkge-
bouw zijn op lekkages gecontroleerd en zo nodig ge-
repareerd. Deze werkzaamheden werden met een 
grote telekraan uitgevoerd. Dit gaf ons de gelegen-
heid om de vieringtoren te inspecteren. De con-
structie van de vieringtoren bleek gelukkig stabiel.  
 

 
  

Louis Donkers, 
Lid parochiebestuur  
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VAN DE REDACTIERAAD  
 

Aan het werk  
De Redactieraad, verantwoordelijk voor de in- en 
externe communicatie van onze parochie, was de 
afgelopen periode behoorlijk actief. We bezochten 
enkele kernen van onze parochie en we zorgden dat 
onze website actueler werd.  
We introduceerden ook een agenda (aan de rech-
terkant van onze site), waarin we allerlei parochiële 
activiteiten een plaatsje kunnen geven. Soms zijn 
het  activiteiten buiten de parochie, maar wel van 
belang voor de parochianen.    
 

Er zijn nog meer plannen: we willen graag een mooi 
en herkenbaar ontwerp voor flyers van de H. Catha-
rinaparochie. Dat ontwerp moet onze pastores en 
vrijwilligers helpen een onderwerp goed en snel te 
presenteren.  
We zoeken ook partners voor onze communicatie  
buiten de grenzen van de parochie. Dat alles in 
goede samenwerking met de parochiekernen.    
  

Hebt u ideeën die ons kunnen helpen?  
Ons adres is : communicatie@catharina-parochie.nl  
Bedankt!  
  

Jos Trommelen  
  

OP WEG NAAR PASEN 
 

■ GOEDE WEEK VOOR JONGE GEZINNEN  

In de H. Catharinaparochie kunnen jonge gezinnen 
de Goede Week intens meemaken. Komen jullie de 
laatste week van het leven van Jezus meevieren? 
Palmzondag 5 april: 10.00 uur in de Basiliek St. Jan. 
Kinderen brengen een zelfgemaakte Palmpasenstok 
mee. Er is ook kindernevendienst.  
Maandag 6 april om 18.30 uur is er een rondleiding 
in de H. Johannes de Doper te Oosteind. We sluiten 
af met een korte viering van ommekeer.  We ver-
zoenen ons met God en met elkaar.  
 Goede Vrijdag 10 april om 16.30 uur verwelkomen 
we jullie voor de kruisweg voor kinderen in de H. 
Marcoen te Dorst.   
Zondag 12 april, hoogfeest van Pasen, is er tijdens 
de viering in de Basiliek St. Jan (10.00 uur) kinderne-
vendienst.  
Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met pas-
toraal werker Annemiek Buijs: tel. 06-16324465 
(maandag, dinsdag of vrijdagochtend) of 
annemiekbuijs@catharina-parochie.nl  

■ VEERTIGDAGENTIJD 

• Wekelijks Kruiswegviering in de Basiliek    
       In verschillende kerken van onze parochie wordt op 

Goede Vrijdag de kruisweg gebeden. Om de Veertig-
dagentijd een eigen kleur te geven, zullen we dit jaar 
meer aandacht geven aan de kruisweg. Op iedere 
vrijdag van de Veertigdagentijd wordt er in de Basi-
liek om 15.00 uur een kruisweggebed gehouden. 
Het zal een eenvoudige viering zijn die ca. 25 minu-
ten duurt. Van harte uitgenodigd om daaraan deel 
te nemen.   
• Kruiswegen in de kerken op Palmzondag  
Aan de kruisweg wordt dit jaar trouwens ook op an-
dere manieren aandacht gegeven. Het project ‘Vast-
wel’, dat vorig jaar zijn eerste editie kende, haalt de 
bijzondere kruisweg van de kunstenaar Albert  
Servaes naar Oosterhout. Die kruisweg was contro-
versieel toen hij in 1919 gemaakt werd: het lijden 
van Jezus wordt zo rauw afgebeeld dat de kerkelijke 
autoriteiten dat niet gepast vonden voor een kerk.   

      Uiteindelijk is deze kruisweg terecht gekomen bij de 
Trappisten van Tilburg. Sinds 1952 hangt de kruis-
weg in de kloostergangen van de abdij Koningshoe-
ven.  
• Vastensoep in de Vinder  

In de veertigdagentijd is er op dinsdagavond een so-
bere soepmaaltijd in de Vinder. Samen eten voor 
wie dat niet altijd kan. Voor wie wil is er na de maal-
tijd een Bijbels gesprek aan de hand van een tekst. 
Met elkaar in gesprek gaan over het verhaal, waarbij 
we ontdekken wat dit evangelie ons te vertellen 
heeft.  
De vrijwillige bijdrage voor de soep gaat naar het 
Vastenproject revalidatiecentrum Simama in Congo 
voor de aanschaf van medische apparatuur.  
  

Resterende data: 24 maart, 31 maart en 7 april  
Plaats: De Vinder, St. Vincentiusstraat 113a 

Welkom: 17.45 uur  
Vastensoep: 18.00 – 19.00 uur  
Bijbels gesprek: 19.00 – 20.00 uur  
Aanmelden: uiterlijk op maandag, voorafgaande 
aan de bijeenkomst, via:  
E-mail antoniuskern@catharina-parochie.nl  
Tel. 0162-470954 (tussen 9.00 en 12.00 uur)  
 

■ KRUISWEG  

“Het bidden van de kruisweg vindt zijn oorsprong in 
Jeruzalem. Vanaf de 4e eeuw volgden pelgrims daar 
de weg die Jezus was gegaan naar Golgotha, de 
plaats van zijn kruisiging.  

mailto:communicatie@catharina-parochie.nl
mailto:Annemiekbuijs@catharina-parochie.nl
mailto:antoniuskern@catharina-parochie.nl
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Deze weg heet Via Dolorosa, Weg van Smarten. Ze 
stonden stil (statie) bij gebeurtenissen uit het lij-
densverhaal. Deze gewoonte namen ze mee bij hun 
terugkeer naar West-Europa. Aanvankelijk werden 
er kruiswegen aangelegd op heuvels en bergen en 
later in de buurt van de kerken. 
Een mooi voorbeeld daarvan vindt u naast de St. 
Pauluskerk in Antwerpen. Rond het jaar 1700 wor-
den de kruiswegstaties aangebracht in de kerken 
zelf. 
 

 
Via Dolorosa 
 

Aanvankelijk door veertien kruisjes te markeren op 
de kerkwanden, later door de staties uit te beelden 
in beeldhouwwerk of met schilderingen, die het ver-
haal van Jezus’ kruisweg aanschouwelijk maken. In 
recente tijd wordt er aan de veertien staties een vijf-
tiende toegevoegd, die van de verrijzenis.”   
 

Uit: In Taal & Teken, liturgie in de Katholieke Kerk, 
van pastoor Han Akkermans 
 

■ VASTENACTIE VOOR CONGO 

Eind december ben ik voor tweede keer naar Congo 
gegaan. Kees de Kok bracht me op 28 december 
naar Brussel Airport. Twee grote koffers gevuld met 
fysiotherapiematerialen en ook de sta-op rolstoel 
gingen gemakkelijk in de kofferbak. De rolstoel werd 
geregistreerd als fiets, dat scheelde in de transport-
kosten. In plaats van € 150,00 werd € 100,00 in re-
kening gebracht. Transport van goederen naar 
Congo vraagt veel geduld en communicatie om alle 
formaliteiten, administratie en vaak ingewikkelde 
importprocedures af te wikkelen.   

Op de luchthaven in Kinshasa word ik, als enige 
blanke, snel herkend door Frère Eric, de nieuwe 
Congolese directeur van het Centre Simama. Karibu 
kwetu, roept hij vrolijk, welkom, welkom! De offici-
ele douaneprocedure wordt overgeslagen. Voor 
Centre Simama gaan alle deuren open. Iedereen 
kent pater Martin Konings, die het centrum voor ge-
handicapten heeft opgericht. Onderweg vertelt Eric 
dat er geen elektriciteit in huis is en nauwelijks wa-
terdruk. "Maar er staat een emmer water in de dou-
che," stelt hij geruststellend vast. Basic, as usual, 
dus!  
 Het is opvallend rustig in Kisangani vergeleken met 
verleden jaar, toen de stad vol hing met verkiezings-
banieren en er luid toeterende dure SUV’s door de 
straten reden. Inmiddels heeft Kabila met zijn en-
tourage het veld moeten ruimen voor Tshsekedi. Of 
hij de zo lang verwachte sociale en economische 
verbetering zal brengen, is afwachten.   
 De hernieuwde kennismaking in het centrum is al-
lerhartelijkst. Er worden afspraken gemaakt om in 
teamverband uitleg te krijgen over de nieuwe fysio 
materialen. Iedereen is verrast over de sta-op rol-
stoel. De volgende dag neemt Chadrack enigszins 
verlegen de stoel, die zijn leven verandert, in ont-
vangst. Simama betekent STA-OP! Omdat hij erin 
kan staan, hoeft hij niet meer zo vaak naar het cen-
trum te komen voor zijn sta-oefeningen om de cir-
culatie in zijn verlamde benen in conditie te hou-
den.  
  

 
 

Samen met de administrateur, de medische staf en 
de directie van het centrum hebben we beleidslij-
nen uitgezet voor de komende drie jaar. Het doel is 
het centrum minder afhankelijk te maken van wel-
doeners en giften. Hierbij denken we aan het inrich-
ten van speciale afdelingen met zorg die in de wijde 
omtrek niet geboden wordt. Boven aan het lijstje 
staat een aparte afdeling voor gehandicapte kin-
deren en baby's. Een plek waar niet alleen 
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gemasseerd wordt, maar ook aandacht besteed kan 
worden aan het ontwikkelen van motoriek en cog-
nitie van de kinderen.   
  

De nacht van de jaarwisseling wordt in de tuin ge-
vierd tussen de papaya- en bananenplanten. Zonder 
elektriciteit. Maar het kosmische decor is geweldig. 
Boven ons is de Melkweg zichtbaar met in haar ma-
gische sluier een waaier van fonkelende sterren en 
heldere nevels. Tussen het geronk van de generato-
ren klinkt Afrikaanse muziek. Een bijzondere start 
van 2020. Ik kan me geen eerdere jaarwisseling her-
inneren zonder stroom.   
  

Henny Hoedemaker  
 

CATHARINANIEUWS 
 

■ DIAMANT, DYNAMIEK EN DYNAMIET  

Onlangs mocht ik 65 jaar worden. In de felicitaties 
kwam steevast het woord ‘mijlpaal’ voor! Toch was 
het voor mij gewoon een werkdag en ook de dag 
erna stond de agenda weer vol met pastorale werk-
zaamheden. Hoezo een mijlpaal? De glans van de 
65e verjaardag is er sinds het verhogen van AOW-
leeftijd een beetje af! 
   

Ik heb die 65e verjaardag wel gebruikt om een 
feestje te geven voor familie en vrienden. Onder die 
laatsten mag ik gelukkig ook parochianen rekenen. 
Een aantal van hen ken ik vanuit mijn Oosterhouts 
'verleden' (middelbare school, mijn jaren in de St. 
Paulusabdij), maar ik realiseerde me dat ik sinds 1 
februari 2017, toen ik pastoor in Oosterhout werd, 
aan veel huiskamertafels een hapje heb meegege-
ten, ook bij hen die ik tevoren niet kende. 'Eerst 
eten' wordt echt wel waargemaakt! En het is in veel 
gevallen het begin of de bevestiging van een vriend-
schappelijke band. 
  

Als het over vriendschap gaat, heb ik zeker het afge-
lopen jaar de verrassende ervaring opgedaan dat je 
in vriendschap verbonden kunt zijn met mensen die 
weliswaar heel ver weg wonen, maar met wie je een 
hartelijke band opbouwt. Dat is me overkomen in 
het project voor Nakivale in Oeganda, m.n. de voet-
balclub NSA die we ondersteunen. Via e-mails, 
foto’s en filmpjes komen namen en gezichten heel 
dichtbij. Ik begin mijn e-mails aan hen dan ook 
steeds met: ‘chers amis, beste vrienden’.          
Toen ik begin 2017 pastoor werd gebruikte ik het 
beeld van de parochie als een diamant: veel 

facetten met mooie, verrassende kleuren en toch 
een sterke eenheid. Na drie jaren kan ik er uit erva-
ring nog twee woorden aan toevoegen: dynamiek 
en dynamiet! Ook dat hoort blijkbaar bij de Cathari-
naparochie. En misschien is dat laatste ook wel no-
dig om diamanten te delven.     
 

 
  

Ik heb genoten van mijn verjaardag en kreeg tot 
mijn verrassing een serenade van een passerende 
dweilband. Het was juist Kaaise Dweildag!  
 

Het was ook een mooie dag om aandacht te vragen 
voor Nakivale. Bij mijn verjaardag heb ik familie en 
vrienden gewezen op wat wij kunnen doen voor 
hen: dat heeft weer een mooi bedrag opgeleverd.   
Veel dank voor uw betrokkenheid, uw sympathie, 
uw inzet!  
  

Pastoor Han Akkermans   
 

Als u ook nog een bijdrage wilt geven aan Nakivale 
in het kader van de verjaardag, zie hiervoor de spe-
ciale bankrekening bij het artikel op pagina 18. 
  

Veel dank voor uw bijdrage!  
 

■ ALPHA 

Gastvrij en verdiepend!  
Het kan u inmiddels niet ontgaan zijn dat we binnen 
onze parochie een Alpha-cursus hebben. Dit alle-
maal in het kader van parochievernieuwing en de 
tweede cursus loopt nu ook alweer ten einde. Deel-
nemers van de cursus zijn enthousiast en komen 
met een bruisend geloof uit de cursus. Als kern-
groep Alpha-cursus is het prachtig om deze cursus 
te mogen geven. De energie spat ervan af en dat 
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geeft vertrouwen en geloof in de parochievernieu-
wing. Een pad dat we ingaan, waarin geloven met je 
hart centraal staat.  
In het hedendaagse leven staat geloven steeds min-
der centraal. Met wie kun je het nog hebben over 
geloven en durf je het gesprek te starten? Regelma-
tig hoor ook ik de vraag: ‘Doe jij daar nog aan?’ Het 
lijkt iets ontzettend ouderwets, iets van vroeger… 
niets is minder waar! In een tijd waarin wordt ge-
zongen over ‘the rollercoaster life we know’ is ge-
loof een moment van bezinning en bidden van rust.  
Tijdens Alpha nuttigen we gezamenlijk de maaltijd, 
waarna we luisteren naar inleidingen over belang-
rijke geloofsvragen. Daarna gaan we met elkaar in 
gesprek over het onderwerp van die avond.  
  

Voor mij persoonlijk is Alpha gestart in Den Bosch. 
Terwijl ik steeds meer opving over Alpha kwam de 
Alpha in Den Bosch op mijn pad. Ik was zo nieuws-
gierig naar Alpha dat ik bereid was daarvoor te rij-
den. Mijn gezin at thuis en ik bij mensen die ik niet 
kende. Het enige dat we gemeen hadden, was de 
nieuwsgierigheid naar Alpha en verdieping van het 
geloof. Week in, week uit reed ik steeds enthousias-
ter naar Den Bosch en na afloop van de cursus stond 
voor mij één ding centraal: hoe krijg ik Alpha naar 
Oosterhout? Dìt is wat mensen zoeken en nodig 
hebben! En zoals dingen kunnen toevallen, kwam 
Annemiek in de parochie en zij bleek hetzelfde idee 
te hebben. Binnen korte tijd kwamen Corry en Eva 
in de kerngroep en werd de eerste Alpha-cursus een 
feit. Corrie, ons nieuwste kerngroeplid, nam deel 
aan de eerste cursus en is nu volop bezig met de 
tweede Alpha-cursus. Ook andere deelnemers heb-
ben zich spontaan opgeworpen om ondersteuning 
te bieden bij deze tweede ronde. Als kerngroeplid 
kan ik hier een enorm warm gevoel van krijgen: Dat 
iets wat mij zo geraakt heeft, andere mensen ook 
kàn en màg raken. Ik ben daar enorm dankbaar 
voor.  
Voor ons start nu de tijd van voorbereiding, maar na 
de zomervakantie zal de 3e Alpha-cursus starten op 
de dinsdagavond (1, 15, 29 september, 13, 27 okto-
ber, 10, 14 (zaterdag), 17, 24 november, 1 en 8 de-
cember). Je kunt je alvast opgeven via het secretari-
aat van de Catharinaparochie. Je bent van harte wel-
kom!  
  

Namens werkgroep Alpha-cursus,  
Natascha Bakx  
 
 

■ NIEUW INITIATIEF: HUISKAMERGESPREK  
  

Wie doet ermee?  
Annelies Soeters, moeder van twee tieners, heeft de 
eerste Alpha gevolgd. Zij heeft de Alpha afgesloten 
met een verlangen: ik zou graag een keer per maand 
tijdens een ochtend van 10.00 tot 12.00 uur met zes 
tot acht personen in elkaars huiskamer samenko-
men om te praten, te luisteren naar een lied, te le-
zen uit de Bijbel en te bidden over onderwerpen die 
ons bezighouden. Ik denk dan aan onderwerpen zo-
als huwelijk, vergeving, vrede brengen, gezin, ge-
voelens, kinderen….   
Uiteraard beginnen we met koffie, thee en iets lek-
kers erbij.   
Ik vraag me af of er in de parochie meer mensen zijn 
die hierbij zouden willen aansluiten. Mijn vraag is 
dus ook: wie doet er mee?  
  

Pastoraal werker Annemiek Buijs start dit nieuwe 
initiatief van harte mee op.  
  

Opgave graag voor 1 juni via:  
info@catharina-parochie.nl 
Voor vragen kunt u bellen met pastoraal werker  
Annemiek Buijs: 06-16324465 (maandag, dinsdag of 
vrijdagochtend)  
 

■ KINDERNEVENDIENSTEN 

Basiliek St. Jan 
De kindernevendienst is inmiddels bij diverse kin-
deren bekend. Wij mogen regelmatig ‘vaste klant-
jes’ begroeten in onze bijeenkomsten. Dat zien wij 
graag.  
Zit je op de basisschool en heb je nog nooit een kin-
dernevendienst meegemaakt? Kom gerust eens kij-
ken. Ook jij bent van harte welkom.  
 

Gedurende de rest van het schooljaar zijn onze kin-
dernevendiensten op de hiernavolgende data tij-
dens de dienst van 10.00 uur:  

5 april 
(Palmzondag); 
12 april (Pasen); 
26 april;  
31 mei 
(Pinksteren) 
en 21 juni  
  

 
 

N.B. Met je aanwezigheid in de kindernevendienst 
spaar je punten. Wij houden die voor je bij.   

mailto:info@catharina-parochie.nl
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Op zondag 21 juni kun je, na de dienst, de gespaarde 
punten inleveren voor een presentje.  
 

Namens de werkgroep kindernevendienst, 
José van den Bogaart 
 

■ ONTHULLING NIEUW GLAS-IN-LOODRAAM  

Zoals in de vorige editie al aangegeven was, zou er 
een nieuw gebrandschilderd Glas-in-loodraam van 
“Maria Assumpta”  in de Verrijzeniskerk komen.  
  
Dat is gebeurd op zondag 2 februari na de kennis-
makingsviering van de eerste communicanten.  
“Maria Assumpta” betekent Maria Ten Hemel Op-
neming.  
  
Jos Bleijlevens sprak namens de Verrijzeniskerk een 
kort woordje. Hij memoreerde de verschillende 
feestdagen van Maria, zoals ook 2 februari het feest 
van Maria Lichtmis is.  
 

 
 

Jan Mutsaerts uit Geertruidenberg ging vervolgens 
in op de geschiedenis van het glas-in-loodraam, zo-
als deze in de wintereditie al omschreven is.  
Hierna hebben Mevrouw Jerszynski  en mevrouw Jo 
van Beek namens de schenkers en ontvangers  het 
prachtige glas-in-loodraam onthuld, door het doek 
te verwijderen dat het raam bedekte.  
 

 
  

Pastoor Han Akkermans gaf kort aan dat het raam 
bij elke verhuizing al gezegend was. Dat hoefde 
thans dus niet te gebeuren!   
  

Alle aanwezigen, waaronder een aantal leerkrach-
ten die ooit les hebben gegeven aan de Mariaschool 
in Breda en vertegenwoordigers van de parochie-
kern uit Geertruidenberg waren het erover eens dat 
het glas-in-loodraam een prachtige plaats gekregen 
heeft in de Verrijzeniskerk.  
 

■ JUBILARISSEN DAMESKOOR VERRIJZENIS 

Op 18 december 2005 werd de nieuwe Verrijzenis-
kerk gewijd door bisschop Muskens. We vieren dat 
niet elk jaar op grootse wijze. We zetten bij die ge-
legenheid tevens de jubilarissen van ons dameskoor 
in de bloemen.  
 

Op zondag 15 december werd Toos Mutsaers toe-
gesproken door voorzitter van het dameskoor Jo 
van Beek. Toos was veertig jaar lid en ontving daar-
voor een oorkonde, een speldje en een prachtige 
bos bloemen.  
 

 
 

Naast Toos waren er  drie leden die al sinds 1974 bij 
het dameskoor zingen en dus 45 jaar lid zijn. Dat zijn 
Trees Verhoogt, Corry van den Wijngaart en Jo van 
Beek. Ook zij werden feestelijk gehuldigd.  
 

Verrijzeniskern 
 

■ HOOGTEPUNTEN IN DE H. MARCOEN  

Studenten van de Rotterdamse Filmacademie heb-
ben in onze kerk opnamen gemaakt voor hun film 
“Zonde”. Een spectaculaire film met onze kerk als 
decor.  
 

Gerard Berende is zondag 23 februari voorgegaan in 
de carnavalsdienst. De Dorstse Boerkes, Carnavals-
stichting De Kater, de prins, nar en het bruidspaar 



8 

 

namen deel aan de viering. Een mooie samenwer-
king tussen het dorp en de parochiegemeenschap.   
Op Aswoensdag was er een woord- en gebedsvie-
ring en werd het askruisje uitgereikt. Op de kerk 
stond een uitnodigende tekst. 
Op 15 maart verwelkomden we de nieuwe parochi-
anen van Dorst tijdens de viering. Na de viering 
dronken we koffie/thee en kregen de nieuwe paro-
chianen een rondleiding door de kerk.    
 

De H. Marcoen is een kern van de H. Catharina- 
parochie; om dit tot uitdrukking te brengen hangt er 
een bordje bij de toegangsdeur.  
  

Op Palmzondag is de kerk in de middag geopend als 
onderdeel van het project Vastwel. Elders in dit blad 
leest u meer over dit project.  
  

  
 

Zondag 3 mei vertrekken vanuit onze kerk pelgrims 
met de bus naar Santiago de Compostella in Spanje. 
’s Ochtends vroeg worden ze afgehaald bij de Vre-
deskapel door de Dorstse Boerkes en gaan in pro-
cessie naar de kerk voor de pelgrimszegen.  
Dorst viert deze zondag 3 mei Meikes Dorst. In de 
dienst zal aandacht worden gegeven aan de naam-
dag van onze patroonheilige.  
In de meimaand bidden we op dinsdagvond om 
19.00 uur de rozenkrans. Iedereen is van harte wel-
kom.  
 

Al eerder schreven we over de teksten op de ge-
vel van onze kerk. Op deze teksten krijgen we vele 
leuke reacties . De huidige, actuele tekst zet weer 
tot nadenken aan.   
 

Namens PKC-leden H. Marcoen,  
Corry van den Bosch   
 
 

 

■ BASILIEK IS PUBLIEKSTREKKER  

In de Basiliek St. Jan, het belangrijkste Rijksmonu-
ment in de gemeente Oosterhout, zijn in de door 
Pierre Cuypers in 1881 gebouwde buitenste zijbeu-
ken prachtige historische glas-in-lood ramen aan-
wezig van het atelier Frans Nicolas uit Roermond. 
Daarop zijn voorstellingen te zien uit de geschiede-
nis van Oosterhout en uit de Bijbel.   
In de Basiliek bevinden zich tien medaillons van 
zwart Italiaans graniet, van de hand van de  
Oosterhoutse kunstenaar Niel Steenbergen. Deze 
medaillons hebben een grote kunstzinnige waarde. 
Helaas kwamen ze, door gebrek aan verlichting in de 
toenmalige opstelling, niet goed tot hun recht.  
  

Hoe mooi zou het zijn als in de avonduren deze ra-
men van binnenuit zouden worden aangelicht, 
waardoor ‘het verhaal’ dan ook aan de buitenzijde 
‘gelezen’ kan worden, en de medaillons direct zou-
den worden aangelicht.  
  

Dit zal dan niet alleen voor de Oosterhoutse bevol-
king een grotere beleving van ‘hun’ Basiliek beteke-
nen, maar zeker ook voor de bezoekers. Mede als 
gevolg van de media uitzendingen van de zondagse 
mis door de KRO-NCRV komt Oosterhout, letterlijk, 
meer landelijk in beeld.  
Tijdens de openstelling in de zomermaanden ont-
vangen wij daardoor vele bezoekers uit het gehele 
land. Maar ook via de stadswandelingen van de 
VVV, de cursisten van de Oosterhout Academie en 
schoolbezoeken mogen we steeds meer geïnteres-
seerden verwelkomen. In 2019 waren dat zeker zo'n 
5.000 bezoekers.  
  

Het idee was om in de zijbeuken een lichtrail aan te 
brengen met een aantal spots. Daarmee kunnen tij-
dens de openstelling van de Basiliek de medaillons 
worden aangelicht en in de avonduren de glas-in-
lood ramen.  Gezien de financiële situatie van de pa-
rochie was de realisatie echter niet mogelijk.   
Gelukkig hebben we de gemeente bereid gevonden 
om vanuit het toeristisch fonds een financiële bij-
drage beschikbaar te stellen. Op 13 februari waren 
we dan zo ver dat de installatie in werking kon wor-
den gesteld door wethouder Robin van der Helm.  
  

Aan de buitenzijden is het gebouw in de avonduren 
voortaan nadrukkelijker aanwezig en daardoor is de 
beleving van het centrum van de stad belangrijk ver-
beterd.  
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In de Basiliek is het werk van de Oosterhoutse kun-
stenaar Niel Steenbergen voor een breed publiek 
toegankelijk gemaakt.  
 

 
 

 

 
Beide foto’s gemaakt door Rien van Noort 
 

En, ook niet onbelangrijk, door de toepassing van 
moderne LED-verlichtingsarmaturen in plaats van 
de oude 200 Watt-lampen in de vijftig jaar oude ar-
maturen, besparen we ook nog op de energiekos-
ten!  
  

Onze dank gaat uit naar de gemeente Oosterhout 
voor het verstrekken van een substantiële financiële 
bijdrage, het parochiebestuur voor de bereidheid én 
het inzicht om de Basiliek voor een breder publiek 
toegankelijker en interessanter te maken. En zeker 
niet in de laatste plaats de helpende handen van de 
vele vrijwilligers die in en rond de Basiliek zorg dra-
gen voor de instandhouding van dit Rijksmonu-
ment.  
 

Namens de PKC Basiliek, Rien van Noort  
 

 
 
 

SACRAMENT 
 

■ EERSTE COMMUNIE  

Dit jaar zijn er bijna 30 communicanten in de Catha-
rinaparochie. Op zondag 9 februari kwamen zij sa-
men met hun ouder(s)/verzorger(s) broertjes en 
zusjes bij elkaar in de Verrijzeniskerk.  
Bij de deur werden de ouders en kinderen hartelijk 
verwelkomd. Ouders, broers en zusjes werden naar 
de kerkruimte geleid. Communicanten kwamen bij 
elkaar om de taken van de viering te verdelen.  
Eerste communicanten zijn in de viering actief met 
kaarsen aansteken, voorlezen, misdienen en collec-
teren. 
  

Na de viering was er een pauze met koffie, thee, 
ranja en lekkers en daarna gingen we aan de slag 
met de catechese. Ouders kregen een inleiding met 
gesprek van diaken Peter Hoefnagels. Communican-
ten gingen aan de slag met elkaar in kleine groepjes. 
Het onderwerp van de viering was hetzelfde: de 
opening van de viering (welkom, ontferming, gloria 
en openingsgebed). Voor de broertjes en zusjes was 
er opvang, waar enthousiast gebruik van gemaakt 
werd. 
   
Om twaalf uur werd het programma gezamenlijk af-
gesloten. Voor veel gezinnen was deze ochtend wel 
even wennen. Een hele andere invulling, kregen we 
terug. Normaal liggen we lekker lang in bed, hebben 
we tijd voor elkaar, zondag is de enige dag zonder 
programma.   
We hebben veel tevreden gezichten uitgezwaaid.  
 

Na de eerste stap komen de communicanten nog 
drie keer op deze manier bij elkaar. Daarnaast zijn 
ze uitgenodigd om de Goede Week mee te maken, 
met aan het begin van deze week een rondleiding in 
de kerk van Oosteind, en Goede Vrijdag vieren we in 
Dorst. We sluiten het hele traject af met een reis 
naar het geloofsfeest in Roosendaal op 4 juli.  

 
De eerste communie vindt 
dit jaar plaats op zondag 7 
juni om 11.00 in de Basiliek 
St Jan.   
 

Annemiek Buijs,  
pastoraal werker  
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KRONIEK VOOR WIE DE KLOK LUIDDE 

■ HET H. DOOPSEL ONTVINGEN  

08-12 Leo van den Heijkant (Basiliek) 
12-01 Juliët Verlaand (Basiliek) 
08-02 Ralph Audish (Basiliek)      
09-02 Robin Deijkers (Basiliek) 
09-02 Maud Koster (Basiliek) 
09-02 Ruben van Hoe (Basiliek) 
09-02 Bella Awadich (Basiliek) 
 

Wij wensen hen liefde en geluk in hun leven! 

■ VAN ONS GINGEN HEEN     

06-11 Sjaantje van Mook-van Loon 
(Uitvaartcentrum Leijsenakkers)    

27-11 Loek Michgels (Basiliek) 
29-11 Christina Visser-Pieket (Basiliek) 
30-11 Albert van de Goor (Basiliek) 
04-12 Riek van Bekhoven-Krijnen (Basiliek) 
27-12 Maria van Miert-Baum (Basiliek) 
06-01 Herman Tacke (Basiliek) 
10-01 Cornelia Pheninckx-Fijneman    
 (Joh. de Doper) 
10-01 Elly Verhagen-Braat (Verrijzenis) 
13-01 Aad den Ridder (Basiliek) 
21-01 Jan Timmermans (Joh. de Doper) 
25-01 Rea van den Heijkant-Prinse (Basiliek) 
07-02 Bart de Zwart (Verrijzenis) 
08-02 Rie Zopfi-Severs (Basiliek) 
11-02 Jo Moerenhout-de Bakker (Joh. de Doper) 
 

Mogen zij in Gods liefde verder leven. 

■ HUWELIJK  

14-12 Anmar Tomar en Lidya Yousif (Basiliek) 

Wij wensen hen alle goeds voor de toekomst! 

SPECIALE VIERINGEN  
 

GOEDE WEEK EN PASEN 

Den Brink                    2 april  10.00 uur 
Paasviering KBO Den Hout; Eucharistieviering,            
B. van Leijsen 

 

H. Joh. de Doper                    6 april  18.30 uur 
Speurtocht door de kerk en korte viering van om-
mekeer. Voorbereiding Eerste Communie.  
 
St. Paulusabdij             7 april  20.00 uur 
Verzoeningsavond/Boeteviering; parochianen van 

de H. Catharinaparochie worden uitgenodigd hier-
bij aan te sluiten 

 

Basiliek St. Jan          8 april 22.15 uur 
Donkere Metten van Witte Donderdag  
Schola Cantorum 
 

Witte Donderdag 
Basiliek St. Jan                     9 april 19.00 uur 
Parochiële viering; pastoraal team,  
Capella Catharina 
 

Basiliek St. Jan               9 april 22.15 uur                    
Donkere Metten van Goede Vrijdag,  
Schola Cantorum  
 

Goede Vrijdag 

Basiliek St. Jan                                10 april 15.00 uur 
Kruisweggebed, H. Akkermans 
 

H. Johannes de Doper         10 april 15.00 uur 
Kruisweg, R. Loonen  
 

H. Marcoen          10 april 15.00 uur 
Kruisweg, H. Berflo 
Gemengd koor Marcoen  
 

H. Marcoen                     10 april 16.30 uur 
Kinderkruisweg, A. Buijs   
 

Basiliek St. Jan                               10 april 19.00 uur 
Viering Goede Vrijdag, H. Akkermans 
Gemengd koor Basiliek   
 

Basiliek St. Jan                               10 april 22.15 uur 
Donkere Metten van Stille Zaterdag 
Schola Cantorum 
 

Stille Zaterdag 
Basiliek St. Jan         11 april 22.00 uur 
Paaswake, parochiële viering, pastoraal team 
Gemengd koor Basiliek 
 

 
Eerste Paasdag 
H. Johannes de Doper         12 april  9.30 uur 
Eucharistieviering, W. de Leeuw 
 

Verrijzenis                                        12 april  9.30 uur 
Eucharistieviering, C. Maas 
Dameskoor Verrijzenis en Dameskoor Thomas 
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Basiliek St. Jan         12 april 10.00 uur 
Eucharistieviering, H. Akkermans/P. Hoefnagels 
Gemengd koor Basiliek met koperensemble,  
Kindernevendienst 
 

H. Marcoen          12 april 11.00 uur 
Eucharistieviering, Th. van der Leest,  
Gemengd koor Marcoen 
 

Tweede Paasdag 
Basiliek St. Jan         13 april 10.00 uur 
Eucharistieviering, B. van Leijsen. 
Parochiële viering 
 

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)  
 

■ GEZINSDAG: BALANS IN JE LEVEN  

Op 29 maart a.s. organiseert het gezinspastoraat 
van het Sint Franciscuscentrum een dag voor gezin-
nen in Oosterhout. Alle gezinnen zijn van harte wel-
kom.  
Bijna iedereen heeft het druk met kinderen, huis-
houden, werk, familie en vrienden. Soms raak je ge-
frustreerd van die bomvolle agenda en smacht je 
naar een avond of weekend ‘niks’ aan je hoofd.   
  

Tijdens deze gezinsdag gaan Carlo en Mayke Been-
akker hier dieper op in. Carlo werkt als leraar aan de 
Universiteit Leiden en Mayke werkt voor de 

thuiszorg en heeft het druk met hun gezin met kin-
deren en kleinkinderen. Ze spreken over:  
• Wat is een leven in balans?  
• Echte innerlijke vrijheid.  
• Wat is voor mij écht belangrijk in het leven?  
 

In de middag doen ouders en kinderen als gezin het 
Familie-in-balansspel. Ook alleenstaande ouders 
zijn bijzonder welkom met hun kinderen!  
De tieners (12-18 jaar) hebben een uitdagend pro-
gramma in samenwerking met LifeTeen.  
 

Het programma is van 11.00 tot 18.00 uur. De dag 
wordt gehouden in de Sint Paulusabdij, Hoogstraat 
80 in Oosterhout. Meer informatie en aanmelding:  
www.gezinengeloof.nl/gezinsdag  
 

■ MOOIE NAAMBORDJES OP GEBOUWEN  

Verschillende gebouwen van onze parochie zijn 
voorzien van een mooi, nieuw naambordje.  
De bedoeling is dat iedereen ziet dat onze kernen 
herkenbaar onderdeel zijn van de H. Catharina- 
parochie.  
Tot nu toe had alleen de pastorie aan de Markt zo’n 
naambordje. Nu hebben ook de Vinder, H. Marcoen-
kerk, H. Johannes de Doperkerk, Basiliek St. Jan en 
Verrijzeniskerk zo’n bordje.  
 

 
Foto gemaakt door Dion van den Wijngaard 
 

De vrijwilligers van de kernen zijn enthousiast aan 
de slag gegaan om ze op te hangen. Op de foto ziet 
u hoe het er bij de H. Marcoen uitziet.  
 

Redactieraad H. Catharinaparochie  
  

■ OPRICHTING PKC ANTONIUSKERN  

Iedere parochiekern van de Catharinaparochie 
heeft een parochiekerncommissie (PKC). Dat is een 
groep vrijwilligers, die door het parochiebestuur zijn 
benoemd om voor de dagelijkse gang van zaken in 
de parochiekern te zorgen. De PKC van de Antonius-
kern bestaat uit drie personen en een adviseur.  

http://www.gezinengeloof.nl/gezinsdag
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Graag stellen ze zich aan u voor:  
Ad Lips neemt de taak van voorzitter op zich. Hij is 
ook de contactpersoon voor de gastvrouwen en -
heer.        
Theo Michielsen wordt de secretaris van de PKC. Hij 
is ook verantwoordelijk voor de bouwzaken en de 
communicatie.  
Thea van der Zanden wordt de penningmeester, 
verzorgt de boekhouding en de agenda van de Vin-
der voor alle activiteiten.  
Jan Poppelaars is door de PKC-leden aangezocht als 
adviseur, vanwege zijn jarenlange ervaring binnen 
de Antoniuskern.  
De PKC is officieel geïnstalleerd op 27 januari door 
de secretaris van het parochiebestuur.  
 

 

 Foto gemaakt door Jos Trommelen 
 

Even voorstellen: Thea van der Zanden  
Op 27 januari 2020 ben ik benoemd tot PKC-lid van 
de Antoniuskern in de H. Catharinaparochie te Oos-
terhout. Waarom wilde ik dit? Even een terugblik: 
de pastorie die bij de Antoniuskerk hoorde aan de 
Sint Vincentiusstraat werd verkocht. Ik was daarna 
heel nauw betrokken bij het oprichten van het 
nieuwe secretariaat: het Antoniushuis De Vinder.  
De band die ik daar heb opgebouwd met vele men-
sen was en is nog steeds een stevige basis om mee 
verder te gaan. Altijd positief vooruit blijven zien, is 
mijn motto. Het goede uit de mensen halen is mijn 
streven. Voor mij is dit een goede plek om telkens 
terug te komen.  
Graag wil ik me inzetten om de Antoniuskern, in sa-
menwerking met de Catharinaparochie, een mooie 
plek te laten zijn, waar mensen graag komen om el-
kaar te blijven ontmoeten.  
 

Even voorstellen: Theo Michielsen  
Mijn naam is Theo Michielsen, geboren en getogen 
in Oosterhout. Mijn kerkelijke carrière is begonnen 
als koorknaap op het jongenskoor van de St. Jan. Ac-
tief geweest in de Nazarethkerk, de Ark en ten slotte 
de Antoniuskerk. Waarom ik lid ben geworden van 

de PKC? Omdat ik een zwak heb om samen met 
mensen iets te bereiken. Een gemeenschap vormen, 
iets voor elkaar betekenen. Dat boeit me en daaraan 
wil ik graag een bijdrage leveren. In mensen zie je 
wat God bedoeld heeft.  
  

Even voorstellen: Ad Lips  
Mijn naam is Ad Lips. Ik ben getrouwd met Rina. Wij 
zijn gezegend met twee kinderen en vijf kleinkin-
deren. Wij brengen als brave oppasopa en -oma zo-
veel mogelijk tijd door met de kleinkinderen. Dat 
houdt je jong... wij fietsen graag en veel (elektrisch). 
Ook vinden wij stedentrips leuk. Sinds ik met pensi-
oen ben, wandel ik ook graag en veel met mijn hon-
den.  
Ik ben (bijna) altijd optimistisch van aard en hou van 
(voortvarend) aanpakken. Ik zoek zoveel mogelijk 
naar het goede, naar wat perspectief biedt; niet 
naar wat mensen blokkeert. Ik probeer altijd te be-
ginnen met mensen vertrouwen te schenken, zon-
der naïef te zijn. Die aanpak heeft mij veel gebracht.  
  

Geloven betekent voor mij meer dan alleen maar sa-
men bidden. Met name je inzetten voor anderen, 
proberen iets op te bouwen of verder uit te bou-
wen. Ik ben mijn arbeidzaam leven begonnen in het 
maatschappelijk werk en heb daarna de overstap 
gemaakt naar het bedrijfsleven. Voor wij naar Breda 
verhuisd zijn waren wij beiden actief in de Sint An-
toniusparochie. Na negen jaar zijn wij teruggeko-
men naar Oosterhout en dus ook naar de Vinder.  
   

Er is in die negen jaar nogal wat veranderd in Oos-
terhout op kerkelijk gebied. De kracht van de Vinder 
is echter nog steeds hetzelfde: gastvrij, toegankelijk, 
behulpzaam voor anderen. Graag wil ik een schakel 
vormen in de keten die zorgt dat de Vinder weer 
gaat bloeien als voorheen en fungeert als open huis 
voor velen. Dat de Vinder een sterke en loyale pijler 
blijft van de Catharinaparochie waar de diaconale 
taken, zoals vastgelegd in het Parochieplan, tot volle 
bloei komen.  
  

Even voorstellen: Jan Poppelaars  
Ik ben Jan Poppelaars, 75 jaar, getrouwd met Elly 
den Dekker. Samen hebben we vier kinderen en vijf 
kleinkinderen (het zesde kleinkind verwachten we in 
juni). Ik ben meer dan veertig jaar werkzaam ge-
weest in het speciaal basisonderwijs. Daarnaast heb 
ik al vanaf 1990 een bestuursfunctie bij het gewel-
dige Oosterhoutse Jeugdkoor 'De Oosterhoutse 
Nachtegalen'.  
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Sinds 1984 ben ik actief betrokken bij onze St. Anto-
niuskerk. Tot 2000 heb ik een bestuursfunctie gehad 
en heb vele vergaderingen en bijeenkomsten geleid. 
In die periode hebben we de Antoniusparochie tot 
grote bloei gebracht.  
  

Samen met meer dan 250 vrijwillig(st)ers waren we 
een hechte gemeenschap. Namens deze actieve pa-
rochie heb ik ook deelgenomen aan het ROK (Regio-
naal Overleg Kerkbesturen) en later IPV waarvan ik 
tot 2004 secretaris ben geweest.  
Ik hoop met mijn ervaring en kennis een goede ad-
viserende rol te kunnen vervullen in de PKC.  
  

PKC Antoniuskern  
 

■ ANTONIUSNOVEEN  

Op 11 juni wordt in de Vinder het Antoniusfeest ge-
vierd, het Antoniusbrood gezegend en aan de aan-
wezigen uitgedeeld. De bedoeling is om dat brood 
bij iemand anders te brengen, die niet in de kerkzaal 
aanwezig is.  
In die viering gaan pastoor Han Akkermans en dia-
ken Peter Hoefnagels voor.  

 
De negen donder-
dagen daarvoor  
—de noveen als 
voorbereiding op 
het feest— wordt 
tijdens de donder-
dagviering een spe-
ciaal Antoniusgebed 
gebeden.  
 
 

 

PKC Antoniuskern  
 

■ GROTE OPKNAPBEURT DE VINDER  

De afgelopen maanden is een start gemaakt met het 
opknappen van de Vinder.   
Begonnen werd met het herstellen van het dak en 
de houten daklijsten. Vervolgens is de verlichting 
vernieuwd. Nu het dak dicht is kan begonnen wor-
den met het herstel van de binnenmuren, die door 
het water nogal geleden hebben. Ten slotte zal be-
keken worden op welke manier de vloeren kunnen 
worden opgeknapt. Daarover is nog overleg gaande 
met het parochiebestuur.  
 

PKC Antoniuskern  

■ QUO VADIS? 

Gezellig en inspirerend programma   
Quo Vadis? is een jongerengroep (ca. 18-35 jaar) in 
onze parochie. In een gezellige en vriendschappe-
lijke sfeer wisselen de deelnemers uit wat geloven 
voor hen betekent.   
Wil je hier meer over weten, of heb je interesse om 
een keer mee te kijken, neem dan contact op met 
info@catharina-parochie.nl 
 

■ ARABISCHE CHRISTENEN  

In onze parochie en regio  
Afgelopen jaar heeft bisschop J. Liesen van Breda, 
een priester, pater Alberto Rodrigo Rojas Romero, 
benoemd voor Arabische christenen in het bisdom 
Breda. De laatste tientallen jaren hebben zich Arabi-
sche christenen gevestigd in ons land en in onze pa-
rochie. De meeste komen uit de oorlogsgebieden 
van Irak en Syrië en ze behoren tot verschillende 
christelijke kerken. Meerderen van hen zijn gewaar-
deerde en actieve parochianen geworden.   
 

Pater Alberto is afkomstig uit Argentinië. Na zijn the-
ologiestudie in Rome is hij in 2002 priester gewijd. 
Daarna heeft hij 13 jaar gewerkt in Noord- Afrika en 
het Midden-Oosten (Tunesië, Egypte, Jordanië,  
Syrië). Hij wil graag als priester dienstbaar zijn aan 
de Arabische christenen en aan onze parochie.   
Zondag 23 februari heeft hij zich voorgesteld aan de 
Arabische christenen die voor deze gelegenheid wa-
ren uitgenodigd in de Verrijzeniskerk. Ondanks het 
slechte weer waren er velen gekomen uit Ooster-
hout en wijde omgeving. Pastoor Han Akkermans 
ging samen met pater Alberto voor in de Eucharistie. 
Het Onze Vader werd gebeden in het Nederlands en 
het Arabisch.  
 

 
Foto gemaakt door JeeBee 
 

mailto:info@catharina-parochie.nl
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Op het einde ontving pater Alberto het ‘bloemetje 
van de week’ bij wijze van welkom. Uit handen van 
pastoor Akkermans ontving hij een Bijbel in Neder-
landse vertaling.  
 

Tijdens een bijeenkomst in het parochiecentrum 
kon pater Alberto kennis maken en zichzelf nader 
presenteren. We wensen pater Alberto een goede 
tijd toe en een vruchtbare arbeid in ons bisdom.  
 

Pastoor Han Akkermans  
 

■ KUNST IN DE KERK 

Gastvrijheid  
In de Verrijzeniskerk hangt rechts van de gang naar 
de kerkruimte een afbeelding van een icoon van An-
drej Roebljov uit de vijftiende eeuw. Het origineel 
bevindt zich in Moskou. Deze icoon laat  het verhaal 
zien van Abraham, die op het heetst van de dag bij 
de eik van Mamre plotseling drie mannen voor zich 
ziet staan. Hij ontvangt hen gastvrij, laat brood bak-
ken en het beste kalf slachten. Gastvrijheid bete-
kent in het oosten dat je iemand jouw vriendschap 
aanbiedt, wat meer is dan voedsel en een dak boven 
je hoofd. Dan vertellen de drie hem dat Sara, zijn 
vrouw, hoewel op leeftijd, een zoon zal baren.  
  

Op de icoon zie je alleen de drie mannen afgebeeld. 
Ze hebben vleugels, want het zijn engelen, bood-
schappers uit de hemel. Wie je niet ziet, zijn Abra-
ham en Sara. De engelen hebben alle drie een pel-
grimsstaf in de hand. Ze zitten aan een tafel, in feite 
een stenen altaar met voorin een opening, bedoeld 
om relieken in te bewaren. In het midden staat één 
beker voor allen, met daarin, heel klein, een kalfs-
kopje. Het kalf is in het Oude Testament ook een of-
ferdier. Op de achtergrond zie je, van links naar 
rechts, iets van een gebouw, de boom van Mamre 
en, heel vaag aangegeven, een soort berg. De voe-
ten van de engelen links en rechts rusten op stenen 
platen.   
Alles in de vormgeving wijst erop dat de icoon ons 
eigenlijk iets anders wil laten zien.   
 

Genesis 18 begint met de tekst: ‘Eens verscheen de 
Heer aan Abraham bij de eik van Mamre...’.  Deze 
drie mannen verbeelden God de Heer, in drie perso-
nen, de Heilige Drie-eenheid.  
 
 

 
  

De gelaatstrekken zijn leeftijdloos, niet duidelijk 
mannelijk of vrouwelijk, want in God is dat onder-
scheid er niet. Alle drie hebben ze een pelgrimsstok 
om ons te laten zien dat onze God geen in zichzelf 
gekeerde God is, maar een God die op reis is, naar 
Zijn schepping.  
De Zoon zit in het midden, de Vader en de Geest zit-
ten links en rechts van Hem. Ze zijn in gesprek met 
elkaar. Hebben Ze een belangrijke beslissing te ne-
men?  
 

Het gaat in deze icoon om het besluit de Zoon naar 
de wereld te zenden en zo de mensen te verlossen 
van alle duivelse machten. God wil alle mensen bij 
Hem thuisbrengen naar het afgebeelde gebouw, 
Zijn vaderhuis of het hemelse Jeruzalem. We zien 
echter geen toegang, want de vleugels van de enge-
len sluiten de achtergrond af. De enige weg is via het 
offer van de Zoon, gesymboliseerd door de kelk op 
het altaar, die ons op het zoenoffer van de Zoon en 
de eucharistie wijst. De berg moet ons doen denken 
aan Golgotha en de eik van Mamre aan de levens-
boom, waarvan het hout in verband gebracht wordt 
met het levengevende kruis van Christus.  
Zij buigen naar links, naar het vaderhuis, waar ook 
wij, op onze pelgrimstocht, gastvrij ontvangen wor-
den.  
   

Liesbeth Berflo  
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■ ZANGOPNAMEMIDDAG IN BASILIEK 

Capella Catharina en YRDV 
Op zondag 19 januari zijn Capella Catharina en RK 
Jongerenkoor YRDV in de Basiliek te Oosterhout bij 
elkaar gekomen om video- en geluidsopnames te 
maken om o.a. op YouTube te kunnen plaatsen.  
Van 12.00 tot 16.30 uur—een pittige middag dus—
hebben we de bekende kerstliederen en andere li-
turgische schoonheden gezongen. Ik spreek tijdens 
de pauze een tenor die buiten staat te roken (een 
sollicitatie richting de bassectie wellicht?) en hij ver-
meldt dat de dag soepel verloopt—inderdaad zin-
gen we het ene lied na het andere; weinig hoeft her-
haald te worden (een enkele herensolo toont nog 
gebreken, ik noem geen namen).  
   

 
Foto’s gemaakt door Daan en Thomas 
 

 
 

Achter de camera staan Thomas Kop en Daan van 
Esch, die regieaanwijzingen geven en onbeschaamd 
hun gezicht vertrekken wanneer het koor erin slaagt 
binnen één enkel couplet een hele toon te zakken. 
Maar het gaat uitmuntend, vindt Thomas. De com-
binatie van ervaringen (hij achter de camera; Jan 
Willems die met gedisciplineerde hand de maat 
slaat; het koor, bestaande uit een imposante verza-
meling geoefende zangers) zorgt ervoor dat de mid-
dag zonder belemmeringen voorbijgaat.  

We zijn er flink op vooruit gegaan sinds de laatste 
opnamedag, zegt hij. Men voelt elkaar goed aan, er 
heerst een volwassen sfeer. Het resultaat is natuur-
lijk afwachten, maar we mogen er wel van uitgaan, 
dat er een paar heel mooie stukken te horen en te 
zien zullen zijn.  
    

Syd Meuldijk  
 

■ VERHAAL CENTRAAL 

Ook dit voorjaar zijn er een aantal fraaie, bijzondere 
en inspirerende verhalen. 
Eén keer per maand op dinsdagavond is er een pro-
gramma van ruim een uur in de Verrijzeniskerk: 
Ca. 19:15 uur Welkom met koffie/thee en koek 
 19:30 uur Verhaal centraal 
Ca. 20:00 uur Start gesprek 
Ca. 20:15 uur Koffie/thee en afronding  
 

14 april: Een pracht verhaal over de glas-in-lood-ra-
men van de Sint-Jansbasiliek door Rien van Noort. 
Rien is bouwkundige, lid van PKC Basiliek St. Jan en 
betrokken bij de instandhouding van dit rijksmonu-
ment. 
 

19 mei: De kracht van Maria door Liesbeth Berflo. 
Zij heeft een lerarenopleiding in de beeldende kunst 
en kunstgeschiedenis gedaan. Met als titel ‘De 
kracht van Maria’ zal ze ingaan op het verband tus-
sen de vorm, inhoud en doel als het gaat om Maria-
beelden. 
 
16 juni: De gedaanteverandering van Christus op de 
berg Tabor in de Basiliek van Classe in Ravenna  
(Italië) door zuster Irene Kooimans. 
Let op zuster Irene vertelt haar verhaal in de ont-
vangstruimte van de Onze Lieve Vrouwe Abdij van 
de Zusters Benedictinessen aan Zandheuvel 90.   
Dit verhaal begint om 19.00 uur. Na afloop kan ie-
dereen die dat wil om 20.15 uur deelnemen aan de 
dagsluiting in de kapel.  
 

Iedereen is van harte welkom op deze avonden.  
 

■ ACTIE KERKBALANS 2020 VAN START!  

De jaarlijkse Actie Kerkbalans is van start gegaan. 
Onze parochianen hebben een enveloppe in hun 
brievenbus ontvangen met daarin een brief van pas-
toor Han Akkermans en een flyer van de actie. Hij 
roept op om de parochie ook dit jaar weer financieel 
te ondersteunen.  
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We hopen op uw financiële bijdrage! Meer informa-
tie vindt u in de brief en flyer.  
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd con-
tact met ons secretariaat opnemen: 
Tel. 0162-432339 of  
E-mail info@catharina-parochie.nl  
 

DIACONIE 
 

Werkgroep Armoede  
In onze gemeente is een Oecumenische Werkgroep 
Armoede werkzaam. Dit is een samenwerking tus-
sen de Protestantse Gemeente Oosterhout en onze 
parochie.   
De werkgroep heeft als doel om mensen die in ar-
moede leven te ondersteunen én informatie geven 
over armoede om de bewustwording hierover te 
vergroten en mogelijke oplossingen mee mogelijk te 
maken.   
Vanaf nu heeft deze werkgroep een eigen plek op 
de website van de H. Catharinaparochie.  
Daar vindt u ook nadere uitleg over 2019.  
  

Oecumenische Werkgroep Armoede Oosterhout  
Secretariaat: Hortensiahof 43, 4904 DJ Oosterhout  
Tel. 0162-437922  
E-mail j.kuijpers43.1@kpnmail.nl  
 

CARITAS  
 

Voor Mens, Dier en Plant, voor Jong en Oud  
Het afgelopen jaar mocht de Caritas van de H. Ca-
tharinaparochie weer een aantal toonaangevende 
projecten ondersteunen. De nadruk voor onder-
steuning is vooral bedoeld voor lokale en regionale 
projecten, maar ook landelijke en internationale or-
ganisaties mochten op steun van de Caritas reke-
nen.    
Lokaal heeft Caritas bijgedragen aan het Inloophuis 
Poppy’s; vanwege hun noodgedwongen verhuizing 
kwamen zij voor extra kosten te staan.  
Om het schaatsen op de Markt voor jeugdigen mo-
gelijk te maken zijn er, via tussenkomst van Stichting 
Leergeld en dankzij de organisatie IJsmarkt, VIP-ar-
rangementen beschikbaar gesteld.   
Traditiegetrouw waren er ook weer gelden voor 
Stichting Armoede, die hun aanvragen danig heb-
ben zien toenemen, waardoor er weer ruimte is ont-
staan om noodlijdende inwoners van de Gemeente 
Oosterhout te kunnen helpen.  
Misschien wel de meest opmerkelijke bijdrage van 
het afgelopen kalenderjaar was die voor de ergste 

bosbranden in Australië. Een docent Engels van het 
Frenckencollege heeft een dansactie georganiseerd, 
waarvan de opbrengst besteed wordt aan het plan-
ten van eucalyptusbomen. De opbrengst is door de 
Caritas verdubbeld, zodat er straks drieduizend 
‘Oosterhoutse’ bomen groeien in Australië, goed 
voor mens en dier!  
De grootste bijdrage is er altijd nog voor de Diaconie 
van de H. Catharinaparochie en ook de Vastenactie 
kon rekenen op een aanzienlijk bedrag.   
  

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

April:  Oecumenische Werkgroep Armoede  
Mei:  Nederlandse missionarissen  
Juni:  Zondag van de diaconie  
 

Ad Jespers  
Secretaris Caritas H. Catharinaparochie  
 

STICHTING LUDENS 
 

Orgelconcerten  
Van harte nodigt Stichting Ludens u uit voor haar 
concertserie 2020, waarin wederom een aantal con-
certen rondom het Maarschalkerweerdorgel wordt 
georganiseerd.  
De afgelopen jaren keken veel muziekliefhebbers 
verbaasd op, toen ze de warme klanken van het ge-
restaureerde Maarschalkerweerdorgel (1890) in 
onze Basiliek voor de eerste keer hoorden. De com-
binatie van dit Frans-romantische orgel met de uit-
bundige akoestiek en de verstilde atmosfeer van de 
monumentale, gotische Basiliek, maakt de orgelcon-
certen steeds weer tot een belevenis. Ook in 2020 
zullen de virtuoze orgelkunsten van de organisten 
via een beeldverbinding beneden voor het publiek 
zichtbaar worden gemaakt.  
 

Toegangsprijs voor de concerten is in principe  
€ 10,00 (tenzij anders aangegeven); jongeren en stu-
denten hebben gratis toegang. Een vrije gave is al-
tijd mogelijk.  
  

Hierna wordt een overzicht gegeven voor de concer-
ten van het eerste halfjaar in 2020. Voor de rest van 
het programma kunt u uiteraard ook graag terecht 
op onze website: www.stichtingludens.nl 
Op zondagmiddag 5 april (Palmzondag, aanvang: 
15.00 uur) wordt door de Capella Catharina 
(www.capellacatharina.nl) en enkele solisten onder 

mailto:info@catharina-parochie.nl
mailto:j.kuijpers43.1@kpnmail.nl
http://www.stichtingludens.nl/
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leiding van Jan Willems een passieconcert verzorgd. 
Het orgel wordt bespeeld door de organisten Frans 
Bullens, Ton Stevens en Basiliekorganist Jan Wil-
lems.  
Op het programma staan koor- en orgelwerken van 
Palmzondag, via de Lijdensweek tot aan Pasen: 
Monteverdi, Palestrina, Jenkins en Stopford, onder 
andere het indrukwekkende Christus factus est 
van  Bruckner en het Miserere van Allegri. De koor-
werken worden afgewisseld met fraaie orgelmuziek 
uit de Passietijd van o.a. Bach, Brahms, en Dupré.  
Evenals vorig jaar vindt er nu op dinsdag 9 juni 
(20.00 uur, toegang: € 5,00) een benefietconcert 
plaats voor het onderhoud van het Maarschalker-
weerdorgel. Wederom zal het Schoolkoor en –or-
kest van het Stedelijk Gymnasium Breda, o.l.v. 
Guido Pouwels, Frans Bullens en Jan Willems voor u 
optreden met een afwisselend programma (“Jong 
en klassiek”). 
   

Tijdens de zomermaanden zullen ook weer de suc-
cesvolle gratis Marktconcerten worden georgani-
seerd op de zaterdagmiddag tussen 14.30 en 15.15 
uur, tijdens de openstelling van de Basiliek St. Jan. 
Daarover meer in het volgende parochieblad.  
 

Ludens vrienden-actie: word vriend!  
Alle informatie over deze actie treft u aan op onze 
speciale folder en op de website:  
www.stichtingludens.nl.  
E-mailadres: secretaris@stichtingludens.nl 
 

Ton Stevens,  
Muzikaal adviseur Stichting Ludens  
 

OECUMENE  
 

■ RAAD VAN KERKEN 

Thema-avond 
 Maandag 30 maart film “Agent of Grace” over le-
ven en werk van theoloog Dietrich Bonhoeffer met 
als gast zuster Ruth (gemeenschap Chemin Neuf).  
De avond wordt gehouden in De Beuk, naast de 
Vredeskerk in de Rulstraat.  
Aanvang 20.00 uur en de bijdrage is € 5,00 p.p.  
  

Werkgroep Thema-avonden  
Siets Nieuwenhuizen  
Helma Poulussen  
 
 
 
 

■ WOORD ONDERWEG 

Elke laatste dinsdag van de maand in het Stiltecen-
trum ‘In de oude Toren’, Arendstraat 35.  
De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op dinsdag 31 
maart, 28 april en 26 mei van 15.00 uur tot 16.30 
uur.   
Lezen van korte tekst over geloof en leven, ruimte 
voor open gesprek , elkaar nabij zijn en een luiste-
rend oor.  
Koffie en thee vormen een aangename onderbre-
king. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom! 
Maak ook anderen attent op deze ontmoetingen.   
 

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

■ OECUMENE REIS OOSTERHOUT 

Deze keer gaat de reis naar “Dresden und 
Sachsische Schweiz” van 14 t/m 19 september.  
Op het programma staan o.m. een bezoek aan  
Delitzsch, het pittoreske stadje bij Leipzig, Leipzig  
(met Bachmuseum en Thomaskirche) een uitge-
breid bezoek aan de mooiste stad van Duitsland, 
Dresden (“Florence aan de Elbe”) met o.m. de her-
bouwde Frauenkirche, een bezoek aan Saksisch 
Zwitserland (het landschap tussen Dresden en het 
Elbezandsteengebergte). Op de terugreis bezoeken 
aan Meissen (porselein) en Jena (planetarium) 5 ho-
telovernachtingen, incl. bezoeken en gidsen e.a.  
 

De reissom bedraagt € 725,00 p.p. ( toeslag 1 pers. 
kamer € 110,00) 
Voor informatie en opgave: Cees Pijpers, tel. 432738 
of www.zwaluwreizen.nl/nieuws  
 

■ WERELDGEBEDSDAG  

Vanuit de Raad van Kerken is het initiatief ontstaan 
om de Wereldgebedsdag weer een plaats te geven 
in de lokale oecumene van Oosterhout.  
Op de eerste vrijdag in maart gaat ieder jaar het ge-
bed opnieuw de wereld rond. Honderdduizenden 
voelen zich, in de 173 landen die meedoen aan de 
viering van Wereldgebedsdag, door gebed verenigd 
en bemoedigd. Het christelijk geloof krijgt een inter-
nationale, oecumenische dimensie.  
Dit jaar vond de viering plaats op vrijdag 6 maart in 
de Vredeskerk. Het thema was “Sta op en wandel”. 
Aan de viering werkten mee pastor Nellie van der 
Made-Kortsmit, organist Jan-Sjoerd van der Vaart 

http://www.stichtingludens.nl/
mailto:secretaris@stichtingludens.nl
http://www.zwaluwreizen.nl/nieuws
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en het Thomas dameskoor onder leiding van Mien 
Ernst.  
 

In het streven de oecumene meer tot gestalte te la-
ten komen in de nabije toekomst zoeken we nu al 
enkele (jongere) parochianen uit de H. Catharina-
parochie om samen met gemeenteleden van de Pro-
testantse Gemeente Oosterhout (PGO) zitting te ne-
men in het Comité Wereldgebedsdag voor de vie-
ring op 5 maart 2021.  
 

Informatie: ds. Siets Nieuwenhuizen  
Tel. 0162-454173  
 

NAKIVALE (vervolg) 

Er ontwikkelt zich een warme band tussen de Na-
kivale Soccer Academy (NSA) in Uganda en de H. Ca-
tharinaparochie. NSA is een sportclub in een im-
mens groot VN-vluchtelingenkamp in het westen 
van Uganda. Via de familie Ley, parochianen hier in 
Oosterhout, die daar vijf jaar noodgedwongen heb-
ben gewoond, zijn we in de loop van 2019 met NSA 
in contact gekomen. NSA is inmiddels meer dan een 
voetbalclub. De leiding, bestaande uit mannen en 
vrouwen, zet zich in om het lot van jonge, verwaar-
loosde, verweesde kinderen te verbeteren. Na het 
opzetten een voetbalclub, richt NSA zich nu ook op 
sportfaciliteiten voor meisjes. Meisjes zijn nog 
kwetsbaarder dan jongens in zo’n immens kamp, 
vooral omdat velen van hen de steun van ouders en 
familie missen, want die zijn in veel gevallen gedood 
of verdwenen. 
 

 
Er is inmiddels een volleybalteam voor meisjes op-
gericht. De jonge vrouw die dat heeft opgezet,  
Pascaline Nkima, vraagt ons of ze haar plannen ver-
der mag ontwikkelen. Ze wil die meisjes ook weer-
baar maken en vorming meegeven op een plek waar 
ze veilig kunnen zijn en vriendschap ervaren.  
De band tussen de parochie en NSA is heel direct. 
We zien de reçu’s als het geld in Uganda is aangeko-
men, via e-mail en YouTube lezen en zien we wat er 
met het geld wordt aangeschaft. We zien de blije 

gezichten. Inmiddels zijn namen en gezichten mij 
bekend en vertrouwd. Het voelt voor mij alsof ik in 
het verre Uganda een aantal vrienden heb gekre-
gen: David, Jacques, Pascal, Rachel, Espoir, Benja-
min, Pascaline. Via de website van de parochie 
wordt u op de hoogte gehouden van de band tussen 
NSA en de H. Catharinaparochie.  
 

Wilt u financieel bijdragen, dan kunt u dat doen 
door een bedrag over te maken op IBAN nummer: 
NL37 RABO 0156.228.947 van H. Catharina Paro-
chie, Oosterhout onder vermelding van: Nakivale.  
Contant geld is uiteraard ook welkom!  
 

Pastoor Han Akkermans 

UIT DE KLOOSTERS 
 

Het ‘derde’ eeuwfeest  

Op 28 augustus 2019 vierden de Benedictinessen 
van de Onze Lieve Vrouwe Abdij aan de Zandheuvel 
het ‘derde’ eeuwfeest. In 2001 vierden ze het ‘eer-
ste eeuwfeest’, het feit dat in 1901 de gemeenschap 
uit Wisques, op de vlucht voor de omstandigheden 
in Frankrijk, zich in Oosterhout vestigde. In 2011 
vierden ze het ‘tweede’ eeuwfeest, de honderdste 
verjaardag van de inzegening van de abdijker,; en in 
augustus 2019 het ‘derde’ eeuwfeest van het kloos-
ter als zelfstandige stichting in Nederland. Omdat ze 
dachten dat een ‘derde’ eeuwfeest voor de buiten-
wereld wellicht vreemd zou overkomen bij een 
klooster dat nog geen 120 jaar bestaat, hebben ze 
dat feest binnenskamers gevierd. Toch was het een 
belangrijke dag voor hen.   
Al heel gauw namelijk heeft de eerste abdis van 
Wisques, madame Thérèse Bernard, die de keuze 
had gemaakt om naar Oosterhout te komen, van de 
nood een deugd gemaakt. De gemeenschap uit 
Wisques voelde zich aanvankelijk in ballingschap in 
Nederland, omdat ze noodgedwongen Frankrijk had 
verlaten. Maar de abdis vatte al snel het plan op om 
in Nederland een eigen, nieuwe stichting op te rich-
ten.  
Door de intrede van Nederlandse vrouwen groeide 
de gemeenschap flink. De Françaises zagen dat als 
een kans om het benedictijnse leven in Nederland, 
na eeuwen afwezigheid, nieuw leven in te blazen. 
Dat is de reden dat ze in goed tien jaar een nieuw 
klooster hebben opgebouwd. Na de Eerste Wereld-
oorlog, in 1918, waaide in Frankrijk een andere po-
litieke wind en was terugkeer naar Wisques moge-
lijk.  
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Dat stelde de gemeenschap voor een bijzondere uit-
daging. Met verrassende snelheid namen ze het be-
sluit terug te keren.  
De gemeenschap in Oosterhout was in de jaren van 
ballingschap zo talrijk geworden dat opdeling moge-
lijk was. Dat bracht natuurlijk ook pijn mee: afscheid 
nemen van zusters met wie men zo lang had samen-
geleefd; van kloostergebouwen die men met zoveel 
liefde had ingericht. Op 28 augustus 1919 was het 
zover.  
 

 
 

Na de Vespers kwam de hele gemeenschap plechtig 
bijeen in het kapittel en las Madame Bernard de 
stichtingsoorkonde voor; ze las de namen op van de 
zusters die als stichteressen zouden behoren tot de 
nieuwe stichting van Onze Lieve Vrouwe in Ooster-
hout.  
 

Ze benoemde Madame Hildegarde Lamy de la Cha-
pelle tot priorin van de nieuwe gemeenschap. De 
nieuwe gemeenschap kreeg een genereus cadeau: 
de kloostergebouwen met de grond. Abdis Thérèse 
Bernard keerde zelf terug naar het klooster van 
Wisques, dat achttien jaar had leeggestaan. 
    

Het is dan ook met grote dankbaarheid ten opzichte 
van God, die uit politieke verschuivingen klooster-
stichtingen weet te bewerken, dat de zusters op 28 
augustus 2019 feestvierden.  Er was ook dankbaar-
heid ten opzichte van het stichtingsklooster Notre 
Dame de Wisques, waarvan de abdis het feest mee 
kwam vieren, samen met vertegenwoordigers van 
de Nederlandse kloosters die uit dezelfde bron zijn 
ontstaan: de monniken van de Sint Pauluscommuni-
teit in Teteringen, de Sint Adelbertabdij in Egmond, 
de Sint Willibrordsabdij in Doetinchem, de abdij Sint 
Benedictusberg in Vaals, en de kleine Sint Maartens 
Kommuniteit in Tilburg.  
Het was een dag om feestelijk en dankbaar stil te 
staan bij de gezamenlijke wortels.   
  

EEN GOED LEVEN: VOOR DE ANDER 
 

Gedurende mijn studie en in mijn vrije tijd heb ik re-
delijk wat gelezen over ‘het goede leven’, ook wel 
levenskunst. De kernvragen zijn altijd: wat is een ge-
slaagd leven, wat is een goed leven en wanneer ben 
je een goed mens? De grote en kleinere filosofen 
zijn het eigenlijk zelden met elkaar eens. Het over-
grote deel van de grote denkers is het eens dat ‘ge-
lukkig zijn’ of het nastreven van geluk het hoogste 
doel is van de mens. Over de vraag wat dat geluk 
dan precies betekent of hoe dit geluk te bereiken, 
lopen de zienswijzen uiteen en meer dan eens bot-
sen de wijsgeren met elkaar.   
Ik heb er dan ook voor gekozen om de vraag wat is 
een geslaagd of een goed leven? een persoonlijk 
antwoord te geven. Dit persoonlijke antwoord komt 
niet uit de lucht vallen. Het is gebaseerd op wat je 
meemaakt, wat je leest, eigenlijk op alles wat je 
‘meekrijgt’. Een goed leven is voor mij—naast het 
onderhouden van je relatie met God (o.a. door ge-
bed)—een leven waarin jij als mens anderen dient 
en waarin je harmonieus met andere mensen—
naasten en vreemden—samenleeft. Door de ander 
te dienen, dien je God.   
De dienstbaarheid aan anderen is een rode draad 
door het leven en die moet je ruim opvatten. Het 
gaat heel concreet over jouw omgang en verhou-
ding met je naasten—familie, vrienden, kennissen, 
collega’s, buurtgenoten—maar ook over je dage-
lijkse werkzaamheden. Dit ‘anderen helpen’ kan zich 
bijvoorbeeld uiten in het boodschappen doen voor 
mijn oma en daarna samen met haar koffie drinken, 
vrijwilligerswerk voor de Kerk verrichten en het be-
wust kiezen van een baan met werk dat zinvol voor 
anderen is.   
Deze dienstbaarheid aan de ander is gericht op de 
betekenis en de waarde van het contact met een an-
der mens. Als ik om mij heen kijk, is dat een gedach-
tegang die onze huidige samenleving vreemd voor-
komt. Opbrengst, genot, aandacht, succes, geld en 
materieel bezit voeren voor grote groepen mensen 
de boventoon. En waarvoor of voor wie? Voor de 
‘economie’ of voor het ‘ik’?  
Een actieve invulling van het leven puur en alleen 
door en voor ‘het ik’ is een arm leven.  Ik denk dat 
een mens juist een zinvolle invulling geeft aan zijn 
bestaan door zijn betekenis voor andere mensen, en 
het geluk dat je mag ontvangen door deze waarde-
volle relaties. Door de ander te dienen, dien je God.  
 
Gerard van Nunen  
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Teamassistente   
Rianne Claassen 
 

Vertrouwenspersoon 
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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 213 782  
 
 
 
 

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 € 122 

Eerste Communie € 122 

Vormsel € 122 

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 7 – Voorjaarseditie –  
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: 1.550 en 110 digitaal 
 

Uitgave parochiebladen 
Editie:   Kopij inleveren: Verschijnt: 
Zomer  24 mei   18 juni 
Herfst  30 augustus  24 september   
Winter              15 november               10 december 
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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   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 

BUITENZIJDE ACHTERPAGINA

Total Print

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 
website van de parochie: www.catharina-parochie.nl 
 
Kerk/kern: Viering: Contactgegevens: 
H. Antonius 
Antoniushuis “De Vinder” 
St. Vincentiusstraat 113a 
4901 GJ Oosterhout 

Dinsdag          9.30 uur 
Donderdag   18.30 uur 

Telefoon 0162 – 470954 
Ma t/m vr van 9.00 tot 12.00 uur en 
Ma, di en do van 13.30 tot 16.00 uur 
E-mail antoniuskern@catharina-parochie.nl 
IBAN NL 29 RABO 0139 901 566 

Basiliek St. Jan 
Markt 
4901 EP Oosterhout 

Vrijdag            9.00 uur 
Zondag         10.00 uur 

Telefoon 0162 – 453574 
Vr van 11.00 tot 13.45 uur 
Telefonisch bereikbaar (06-11360162) van  
ma t/m vr van 9.00 tot 17.00 uur 
E-mail Basilieksintjan@catharina-parochie.nl 
IBAN NL 90 RABO 0139 951 199 

H. Cornelius 
Dorpshuis “Den Brink” 
Houtse Heuvel 24a 
4911 AW Den Hout 

Donderdag     9.00 uur 
Om de zaterdag  
                     19.00 uur 

Telefoon 0162 – 432339 
IBAN NL 21 RABO 0155 678 566 

H. Johannes de Doper 
Provincialeweg 84 
4909 AL Oosteind 

Zaterdag       19.00 uur Telefoon 0162 – 422171 (W.Ligtvoet) 
E-mail johannesdedoperkerk@catharina-parochie.nl 
IBAN NL 32 RABO 0139 501 290 

H. Marcoen 
Baarschotsestraat 87 
4849 BK Dorst 

Zondag         11.00 uur Telefoon 0162 – 432339 
E-mail marcoenkerk@catharina-parochie.nl 
IBAN NL 86 RABO 0112 291 430 

Maria  Voor contactgegevens zie “Basiliek St. Jan” 
IBAN NL 48 RABO 0139 901 515 

Verrijzenis 
Vondellaan 43 
4904 BA Oosterhout 

Woensdag      9.30 uur 
Zondag           9.30 uur 

Telefoon 0162 - 453502 
Ma t/m vr van 9.00 tot 12.00 uur 
E-mail verrijzeniskerk@catharina-parochie.nl 
IBAN NL 71 RABO 0139 903 720 
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EuroFlorist-lid, bezorging door heel Nederland. 

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

E.G. SLACHTERIJ

KERKSTRAAT 10, OOSTERHOUT, 0162-453 873 

Omslag Catharinaparochie KLEUR [2019] [TP].indd   1 6-3-2019   9:59:11

“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

BBRRAAAATT——  mmaakkeerrss  vvaann  ggrrooeennbbeelleevviinngg  ——  AAcchhtteerrssttrraaaatt  66  BB    44991111  AAZZ    DDeenn  HHoouutt 
00116622  7744  8811  9900  ——  iinnffoo@@bbrraaaattggrrooeennbbeelleevviinngg..nnll  ——  wwwwww..bbrraaaattggrrooeennbbeelleevviinngg..nnll  
 

v.l.n.r. Maarten van Bavel, Marianne Hermens, 
Antoine Bruijns, 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
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