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PAROCHIEBLAD 2020-2 (zomer – corona)                                                                                        juli 2020 

INLEIDING 

Beste parochiaan,     

Langzaam herneemt het ‘gewone’ leven weer zijn gang. We werden half maart overvallen door de 

heftigheid van het corona-virus en de daarop volgende maatregelen. Het werd een rare en nare 

periode. En nog steeds moeten we bij veel dingen nadenken om afstand en veiligheid te bewaren. Zal 

dat het ‘nieuwe normaal’ worden?  

Ongevraagd en ongewild is de afgelopen periode een retraite geworden, een tijd van bezinning. 

Vragen komen boven over solidariteit tussen arm en rijk, oud en jong, de verhouding tussen mensen 

mét en zonder werk, de kwaliteit van de gezondheids- en ouderenzorg. Ook de waardering voor 

beroepen die matig betaald worden werd onderwerp van gesprek  en natuurlijk de zorg om het milieu 

en de klimaatverandering.  Daarnaast hebben we allemaal het gevoel gekregen gehandicapt te zijn in 

de onderlinge contacten: geen handdruk of omhelzing, geen spontaan bezoek van familie of vrienden, 

geen koorrepetities en gezellige nazit, enz. De vanzelfsprekendheid en spontaneïteit van het gewoon 

menselijk contact heeft eronder geleden.  

Wanneer mensen uit hun gewone doen zijn, kunnen onzekerheid en angst de kop opsteken, ook de 

irritatie en boosheid om wat ons aan maatregelen werd opgelegd. De kunst is dan om het hoofd koel 

en het hart warm te houden, om het vertrouwen in elkaar en in de toekomst, vertrouwen ook in kennis 

en wetenschap niet te verliezen. 

Als parochie hebben we geprobeerd de onderlinge contacten zo goed mogelijk te onderhouden. De 

natuurlijke plaatsen en gelegenheden om elkaar te ontmoeten, met name de kerkdiensten en wat 

daar omheen gebeurt, waren weggevallen. Dankzij de techniek en de media konden we toch velen 

bereiken: de website, Facebook en YouTube, maar ook het Weekblad en de ORTS waren heel 

belangrijk. Een woord van dank aan hen die daarvoor hun tijd, hun kennis en enthousiasme hebben 

ingezet! We begrijpen dat we niet iedereen daarmee persoonlijk hebben kunnen bereiken. Daarom 

deze extra editie van het Parochieblad, in een eenvoudige vorm, om toch zoveel mogelijk parochianen 

en andere belangstellenden te informeren en zo de onderlinge band vast te houden.  

Wat zal het ‘nieuwe normaal’ worden? Ik ga me niet wagen aan speculaties. Ik hoop dat we elkaar niet 

uit het oog en zeker niet uit het hart verliezen. Er is een kracht die ons draagt: het is de kracht van de 

liefde die God ons heeft laten zien in het leven van Jezus. Met Hem zijn we verbonden op alle 

momenten van ons leven. Hij is ons voortdurend nabij in geloof en vertrouwen.  

Met vriendelijke groet, mede namens het Parochiebestuur en het Pastoraal Team van de H. 

Catharinaparochie 

Pastoor Han Akkermans 
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• HERSTART VIERINGEN 

Ook in het holst van de coronatijd is er in de H. Catharinaparochie gebeden en gevierd, maar dan in 

zeer beperkte en besloten kring en zonder de H. Communie uit te delen. Vanaf half juni en in ruimere 

mate vanaf begin juli werden de weekendvieringen in de kerken weer hervat, waarbij de 1, 5 meter 

regel normatief is. Dat betekent dat in grote kerken meer bezoekers kunnen worden toegelaten dan 

in kleine kerken. Houd u daarom op de hoogte via de berichten in het Weekblad Oosterhout. Daar 

staat de meest recente informatie. We houden ons daarbij aan de richtlijnen van het RIVM en van de 

Nederlandse Bisschoppenconferentie.   

• AFSCHEID JOS TROMMELEN            

23 juni namen we afscheid van Jos Trommelen als lid van het Parochiebestuur en als lid van de 

Redactieraad. Met de energie die hem eigen is, heeft Jos zich ingezet voor de  parochie. Lange tijd is 

hij voorzitter geweest van de Caritas; hij heeft mede het initiatief genomen voor het Parochieblad en 

de laatste jaren heeft hij met name gewerkt aan het up-to-date maken van berichten op de website 

en het realiseren van een eigen huisstijl in de communicatie. Jos blijft verbonden met de H. 

Catharinaparochie die hem na aan het hart ligt en laat zijn stem horen in de Capella Catharina! Op een 

warme zomeravond in de tuin van de pastorie aan de Markt hebben we hem bedankt voor zijn inzet. 

• AFSCHEID JOKE ALBERTS 

Donderdag 9 juli namen we in de kring van het Parochiebestuur en het Pastoraal Team afscheid van 

onze secretaris Joke Alberts. De tuin van penningmeester Dion van den Wijngaard in Dorst was een 

prachtige plaats om Joke te bedanken. Acht jaar lang, twee termijnen, heeft ze haar taak met 

aanstekelijk enthousiasme vervuld. Daarnaast is ze actief in de Vormselwerkgroep en de werkgroep 

Kerkbalans. Het zijn jaren geweest die behoorlijk veel uithoudingsvermogen van het Parochiebestuur 

hebben gevraagd, maar de glimlach is slechts zelden van het gezicht van Joke geweken. Heel veel dank 

voor wat je ten dienste van de parochie hebt gedaan en voor de manier waarop je die taak vervuld 

hebt!     

• AFSCHEID DRÉ DAMOISEAUX         

Onlangs gaf Dré Damoiseaux aan dat hij, vanwege leeftijd en gezondheid, moest stoppen met zijn 

activiteiten als vrijwilliger. Dankzij een vroege pensionering heeft hij zich lange tijd op vele plaatsen 

verdienstelijk gemaakt in onze parochie, met name in de Basiliek, de St. Antoniuskerk en de Vinder. 

Dré is onder meer actief geweest als acoliet en koster, in de werkgroep Eerste Communie, in de 

Antoniusraad. Daarnaast bleef hij ook leergierig naar alles wat er op kerkelijk terrein gebeurde. Hij 

heeft deelgenomen aan meerdere cursussen en vormingsbijeenkomsten voor vrijwilligers in het 

kerkenwerk. We danken Dré en wensen hem en zijn vrouw Elly alle goeds! 

• AFSCHEID RIKA LOONEN  

Hoewel Rika Loonen niet in de H. Catharinaparochie woont en zelfs niet in het bisdom Breda, vond u 

haar naam regelmatig als lekenvoorganger in kerkdiensten in Oosteind. Toen ze nog in Oosteind 

woonde en lector was in de kerk, werd ze gevraagd om voor te gaan in vieringen. Dat is Rika blijven 

doen ook toen ze naar Hilvarenbeek verhuisde. Ze vond het een eer om het te mogen doen, zei ze zelf. 

Onlangs is ze echter gevraagd om penningmeester te worden van de parochie H. Norbertus waartoe 

ze zelf behoort. Om dat te kunnen doen moet ze snoeien in andere taken. Vandaar dat ze 



3 
 

zaterdagavond 18 juli voor het laatst is voorgegaan in de H. Johannes de Doperkerk in Oosteind. We 

hebben haar bedankt voor haar jarenlange, trouwe en gewaardeerde inzet.  

• AFSCHEID pastor HANZ LOUWS 

Pastor Hanz Louws is dit jaar 83 geworden. Hij heeft ons laten weten dat hij niet meer beschikbaar is 

als voorganger in de Eucharistievieringen in onze parochie, omdat het hem te zwaar gaat vallen. Hij is 

al tientallen jaren verbonden met de parochies van Oosterhout en van andere parochies in het bisdom, 

waar men in allerlei omstandigheden en bij vacatures beroep op hem heeft kunnen doen. De laatste 

jaren was hij vooral in de Basiliek en in de Verrijzeniskerk actief. We kennen Hanz Louws als een mens 

met een positieve, levenslustige uitstraling. Dat heeft ook zijn wijze van voorgaan en verkondigen 

gekenmerkt: de Blijde Boodschap is van zijn gezicht af te lezen! Bovendien heeft hij een mooie 

zangstem die hij graag inzet ter ere Gods en tot vreugde van de mensen. We zijn Hanz Louws dankbaar 

voor wat hij in onze parochie gedaan heeft en hopen hem nog vaak te mogen zien.  

• NIEUWE BESTUURSLEDEN  

We zijn blij dat we de namen kunnen noemen van twee nieuwe leden in het Parochiebestuur: Esther 

Jansen en Gerard Peeters. Esther Jansen is 34 jaar oud en geboren en getogen in Oosterhout. Sinds 

enkele jaren is ze actief in de Kindernevendiensten in de Basiliek en betrokken bij de Jongerengroep 

Quo Vadis. Ze werkt als kinderarts in Breda. Gerard Peeters is 62 jaar en is geboren en getogen in 

Dorst. Hij heeft een lange staat van dienst in agrarische en bestuurlijke organisaties en was eerder lid 

van het Parochiebestuur van de H. Marcoenkerk. In een volgend Parochieblad zullen deze 

bestuursleden zich nader aan u voorstellen. 

• COMMUNIE-SCHERMEN  

Als u onlangs in de kerk bent geweest, heeft u ze gezien: doorzichtige schermen bij het uitreiken van 

de H. Communie. Die zijn nodig om besmetting met het corona-virus te voorkomen. Een aantal 

vrijwilligers hebben hun kennis en talenten ingezet om tot een praktisch en mooi ontwerp te komen. 

Staalconstructiebedrijf EBRS heeft de schermen gesponsord en uitgevoerd. Adri van Damme heeft de 

‘finishing touch’ geleverd en ze bezorgd in de verschillende kerken. De schermen voldoen heel goed: 

ze zijn degelijk, zien er stijlvol uit en zijn praktisch in het gebruik. Aan allen die aan dit project een 

bijdrage hebben geleverd, past een hartelijk woord van dank. Bij dezen! 

• ALPHA ONLINE  

De noodzaak om bijeenkomsten online te organiseren heeft ook onverwachte resultaten gehad. De 

tweede Alpha cursus was juist van start gegaan toen corona roet in het eten gooide. Deze cursus wordt 

hernomen zodra de maatregelen het toelaten. Maar ondertussen is er ook een Online Alphacursus 

georganiseerd. Dat betekent dat men niet begint met een gezamenlijke maaltijd rond 18.00 uur, maar 

dat je elkaar via computer, tablet of smartphone ziet en hoort later op de avond, rond koffietijd. De 

online cursus is gestart op 25 mei en loopt door tot 10 augustus, telkens van 20.00 tot 21.15 uur. Het 

is gebleken dat ook online er een groepsproces ontstaat.     

• LEERLING van JEZUS – ONLINE 

Om via het beeldscherm elkaar te zien en te spreken is even wennen. In de H. Catharinaparochie 

proberen we sinds kort op deze manier onze geloofsweg te verdiepen. Via Zoom, een online platform, 

ontmoeten we andere gelovigen. We praten even bij over wat we die dag hebben beleefd en daarna 
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werken we met een Bijbeltekst, het evangelie van de zondag daarna. In kleine groepjes wisselen we 

uit wat deze tekst ons te zeggen heeft. De geplande data zijn: 27 augustus, 17 september, 8 en 27 

oktober, 19 november, 10 december, telkens van 20.30 tot 21.45 uur. Je hebt daarvoor een computer, 

laptop, tablet of smartphone met microfoon en camera nodig én een internetverbinding.  

Je kunt je tot een dag vóór aanvang aanmelden via info@catharina-parochie.nl.  

Contact: Annemiek Buijs t. 06-163.244.65   

• WERKZAAMHEDEN in de VINDER  

De gebruikelijke activiteiten in de Vinder werden half maart gestopt. Dat betekende wel dat sommige 

geplande werkzaamheden nu konden doorgaan zonder hinder te veroorzaken. 25 jaar na de bouw van 

de Vinder bleek renovatie noodzakelijk. Na de reparatie van de dakbedekking is er de afgelopen tijd 

gewerkt aan de verlichting: die werd gemoderniseerd en aangepast, er kwamen energiezuinige led-

lampjes. Daarna kwam de stukadoor om een aantal wanden van een nieuwe stuclaag te voorzien. Voor 

de komende periode staan nog twee grote werken op het programma:  de vernieuwing van het 

houtwerk aan de buitenkant (boeiboorden) en de vervanging van de vloerbedekking. Voor de 

renovatie van de Vinder kunnen we beroep doen op vele handen en handjes van vrijwilligers, maar er 

zijn uiteraard werkzaamheden die aan bedrijven uitbesteed moeten worden.     

• + TOON van BEEK (1935-2020) 

14 juni overleed Toon van Beek, nadat hij enkele dagen tevoren getroffen was door een zware 

beroerte. Zaterdag 20 juni namen we afscheid van hem in de Verrijzeniskerk, waaraan hij zo gehecht 

was en waaraan hij op allerlei manieren zo’n grote bijdrage heeft geleverd. Zowel  het gebouw als de 

gemeenschap heeft hij in de loop van de jaren mee opgebouwd, samen met zijn vrouw Jo. Toon kwam 

hier in Oosterhout om de bruggen over het Wilhelminakanaal kanaal te bouwen en hij bleef tot het 

einde toe een bruggenbouwer, door zijn persoonlijkheid, zijn houding en zijn inzet: een mooie mens 

die op een vriendelijke en natuurlijke manier verbindend en dienstbaar was. Moge hij leven in het licht 

en de vrede van zijn Heer. 

• + PASTOOR HARRY de VALK (1927-2020)  

26 juni overleed in verzorgingshuis Aqua Viva in Nijmegen emeritus-pastoor Harry de Valk. Van 1972 

tot 2017 werkte en woonde hij in Oosterhout. En in al die jaren was hij een echte Oosterhouter 

geworden. Hij voelde zich hier thuis en kon zijn energie en talenten ontplooien in het pastoraat. Hij 

raakte vergroeid met de St. Antoniusparochie waar hij als pastoor, maar ook na zijn emeritaat een 

beeldbepalende persoon was. Zo bleef hij tot zijn 90e jaar vitaal en actief en steeds in de weer op zijn 

fiets, op weg naar een ontmoeting of bijeenkomst. Vrijdag 3 juli hebben we in een sobere, 

hartverwarmende plechtigheid op het kerkplein van de Antoniuskerk afscheid genomen. We stonden 

rond zijn kist met een grote, heel diverse groep parochianen, vrienden, Oosterhouters, familieleden 

en medebroeders Dominicanen. Daarna is hij volgens zijn wens op de begraafplaats Leijsenakkers 

begraven. Moge zijn gedachtenis tot zegen blijven. 

• OECUMENISCHE WERKGROEP ARMOEDE 

“We horen en lezen dat in de komende maanden de sociale en financiële gevolgen van de corona-

pandemie voor de mensen nog groter zullen worden. Onze Werkgroep, een samenwerking van de H. 

Catharinaparochie en de Protestantse Gemeente Oosterhout, heeft tot taak mensen in deze 

mailto:info@catharina-parochie.nl
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problemen met raad en daad te helpen. Daarom: blijf niet tobben, maar neem contact op met onze 

loketbegeleider via het secretariaat van Antoniushuis de Vinder, tel. (0162) 470954, en geef aan 

contact te willen hebben met loketbegeleiding. U wordt snel teruggebeld voor het maken van een 

afspraak. Kijk ook naar de website: www.catharina-parochie.nl  Wilt u onze werkgroep versterken, bel 

dan naar Jan Kuijpers, tel. (0162) 43 79 22.        

• VINDERVAKANTIEDAGEN  

20, 22 en 24 juli werden voor het eerst de VinderVakantiedagen gehouden. Veel kinderen kunnen, 

zeker in dit coronajaar, niet op zomervakantie gaan. De parochie heeft ingespeeld op deze situatie en 

een aantal vakantiedagen georganiseerd met muziek, sport en spel. Deze dagen waren bedoeld voor 

kinderen van 7 t/m 12 jaar. Met medewerking van veel vrijwilligers in en om de Vinder is dit een 

fantastische week geworden! Zeker voor herhaling vatbaar! We houden u op de hoogte.  

• KLEDINGBEURS 

Kleidingbeurs “De Vinder” biedt gratis kleding voor mensen met een smalle beurs. Op afspraak kunt u 

dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur komen.  

Neem contact op met  antoniuskern@catharina-parochie.nl of t. 0162-470.954. Antoniushuis De 

Vinder bevindt zich St. Vincentiusstraat 113A, 4901GJ Oosterhout.    

• VORMSEL 

Na de zomervakantie begint de voorbereiding op het vormsel voor kinderen die naar groep 8 gaan. 

Het vormsel helpt je om een stap te zetten op de weg van het geloof. Je ontvangt bij het vormsel de 

kracht van de heilige Geest, als een goede gids op je pad van geloven en leven. Vanwege corona zal 

de voorbereiding dit jaar maatwerk zijn.  De vormelingen worden na 15 september met hun 

ouders/verzorgers uitgenodigd voor een informatieavond. Er wordt op 7 november een dag gehouden 

voor alle vormelingen in het bisdom Breda. De andere data zijn afhankelijk van hoeveel vormelingen 

er zijn. Aanmelden graag per e-mail: info@catharina-parochie.nl of per post: parochiesecretariaat H. 

Catharinaparochie, Markt 17, 4901EP Oosterhout. Het inschrijfformulier kun je downloaden op de 

website van de parochie www.catharina-parochie.nl     

• DIACONALE ACTIVITEITEN 

- De PCI (Parochiële Caritas Instelling) heeft in deze coronatijd, samen met de Werkgroep 

Armoede en met Surplus, een aantal mensen in acute financiële nood kunnen helpen.  

- De Vredesweek (19-27 september) wordt voorbereid. Er zal een vredeswandeling plaatsvinden 

en een filmavond gehouden worden. De jaarlijkse oecumenische viering  is op zondag 20 

september in de Vredeskerk om 10.00 uur. 

- De inloophuizen in de parochie zijn bezig met om hun activiteiten te hernemen binnen de 

geldende richtlijnen. De inloop in de Pastorie van Oosteind ontvangt al gasten vanaf begin juli 

op dinsdag en donderdag. 

- De uitbraak van het coronavirus viel samen met het begin van de Veertigdagentijd. De 

geplande Vastenactie zal begin augustus een bescheiden doorstart maken. In Dorst zullen de 

vastenzakjes weer aan huis rondgebracht worden. Zo kunnen we toch nog doneren aan het 

revalidatieproject Simama in Kisangani, Congo, dat we de afgelopen jaren geadopteerd 

hebben.        

 

http://www.catharina-parochie.nl/
mailto:antoniuskern@catharina-parochie.nl
mailto:info@catharina-parochie.nl
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ACTIVITEITEN die wel / niet DOORGINGEN 

 

• De open kerken en kapellen zijn in de coronatijd plaatsen gebleken waar mensen graag even 

binnenliepen om te bidden en een kaars op te steken. Met hulp van vele vrijwilligers hebben we 

deze mogelijkheid kunnen aanbieden. Op die plaatsen lag ook materiaal om mee te nemen naar 

huis of rond te delen aan mensen die thuis bleven: het misboekje van de zondag en de zondagsbrief  

van de pastoor.   

• De viering van de Eerste H. Communie was voorzien op zondag 7 juni. We waren halverwege het 

voorbereidingstraject toen corona alles stopzette. Momenteel wordt er gewerkt aan  

mogelijkheden om de eerste H. Communie in kleine kring te vieren voor wie dat kunnen en willen. 

We hernemen de voorbereiding voor de communicanten en hun ouders/verzorgers  in september 

in de kerk van Oosteind. Op een aantal zondagen van eind september tot eind november is er dan 

de gelegenheid om de H. Communie te doen. Dat kan in de Basiliek maar ook in een andere kerk 

van de parochie. Het is ook mogelijk om de plechtige viering uit te stellen tot volgend jaar. De 

ouders van de communicanten zijn van de mogelijkheden op de hoogte gesteld.  

• Niet alle liturgische vieringen werden half maart stilgelegd. Er werden uitvaartdiensten gehouden 

met inachtneming van de corona-maatregelen. Soms was er de mogelijkheid om via streaming 

andere belangstellenden erbij te betrekken. Dankzij de medewerking van kosters, acolieten, 

organisten en zangers konden de nabestaanden bij deze plechtigheden waardig en sfeervol 

afscheid nemen. In reacties na afloop lees ik dat de nabestaanden gesteund en gesterkt werden 

door de goede en sfeervolle diensten.    

• Met eenvoudige middelen (enkele smartphones) hebben we een aantal vieringen van de Goede 

Week en Pasen via Facebook en YouTube ‘gestreamd’ d.w.z. uitgezonden: de zegen van de 

palmtakken op Palmzondag, de Kruisweg vanuit de kerk in Oosteind, en de Paaswake (in verkorte 

vorm) in de Basiliek. De parochianen die het konden volgen, waren blij dat ze op deze manier 

konden meeleven met de liturgie van de Kerk.   

• ‘Stad in Stilte’, een avondgebed op vrijdagavond in de Basiliek is al die maanden doorgegaan. Met 

orgelmuziek, de Evangelielezing van de dag, psalmgezang en gebeden was het een mooie afsluiting 

van de werkweek. De deur van de Basiliek ging op slot, maar via Facebook kon u er toch bij zijn. 

Uit reacties is gebleken dat het gewaardeerd werd. Bedankt, Cristel, Syd en Jan dat jullie er elke 

vrijdag waren! 

• Dankzij bereidwilligheid en met de technische hulp van de ORTS hebben we vanaf Palmzondag t/m 

Sacramentsdag met grote regelmaat filmpjes kunnen uitzenden op de lokale televisie. Op deze 

manier hebben we de vieringen van de Goede Week, Pasen en de zondagen daarna in kleine vorm 

in vele huiskamers gebracht. Telkens een film van ca. 10 minuten met een Bijbellezing, een 

overweging, een gebed en dat gepresenteerd met passende muziek en beelden.  Veel dank 

hiervoor aan de ORTS  en vooral aan Carlo Haarbosch. 

• De parochie werd door de ORTS benaderd om deel te nemen aan radio-interviews. Pastoor Han 

Akkermans werd gevraagd om iets te vertellen over de betekenis van Pasen, Pinksteren en het 

feest van Antonius van Padua. De feestdag van deze heilige op 13 juni was tevens een aanleiding 

om een filmpje voor de ORTS te maken in de Vinder. Daar werden de Antoniusbroodjes gezegend 

en van daar uit rondgedeeld. Zo werd Antonius ook dit jaar niet vergeten!  

• Klokken van troost en hoop klonken in onze parochie van half maart tot eind juni. Het initiatief 

om de kerkklokken op woensdagavond om 19.00 uur te luiden ontstond in Rotterdam en 

verspreidde zich al snel over heel Nederland. Het was bedoeld als een teken van medeleven met 
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de slachtoffers van het corona-virus, een steuntje in de rug voor wie extra belast werden en een 

teken van hoop dat we met gezamenlijke inspanning het virus de baas kunnen worden. Dank aan 

de klokkenluiders in de parochie! De beiaardier van de Basiliek Pieter Maassen paste zijn repertoire 

tijdens de wekelijkse bespeling (15.30-16.30 uur) ook aan. Regelmatig klonk als laatste melodie: 

“We’ll meet again”, het bekende lied van de onlangs overleden Vera Lynn (1917-2020).   

• Regelmatig werden er door organist en kerkmusicus Jan Willems opnames gemaakt van 

orgelmuziek die bij de Paastijd en de Meimaand hoorde. Hij bespeelde zowel het 

Maarschalkerweerdorgel in de Basiliek als het bijzondere orgel van Oosteind (in 1860 gebouwd 

door de Oosterhoutse orgelbouwer van der Aa). Daarbij klonken bekende en onbekende werken. 

Als u de filmpjes wilt zien en beluisteren: zie www.muziekindebasiliek.nl   

• Het was lange tijd spannend of de geplande serie Marktconcerten in de Basiliek zou kunnen 

doorgaan. Eerder was immers het Passieconcert en het Benefietconcert met het Stedelijk 

Gymnasium Breda afgelast. Gelukkig werd het aantal bezoekers per 1 juli verruimd zodat op 4 juli 

het ‘Orgelpreuvement’, de opening van de serie, plaatsvond. Tot 12 september is er elke zaterdag 

om 14.30 uur een gratis inloopconcert van ca. 45 minuten. Een gift voor de organiserende stichting 

Ludens wordt uiteraard op prijs gesteld. 
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