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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 
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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 

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 – Wintereditie –  

 

 
Parochieblad van de H. Catharinaparochie in: 

 

Oosterhout 

Den Hout 

Dorst 

Oosteind 
 

 

 

VOORWOORD    
  

Kerstmis in coronatijd  
Dat een mens God kan aanraken, is eigenlijk on-
denkbaar. Logisch komen we daar niet uit. En toch 
vieren we het met Kerstmis: de ‘aanraakbaarheid’ 
van God. De apostel Johannes heeft het zo ver-
woord: “Het bestond vanaf het begin—we hebben 
het gehoord en met eigen ogen gezien; we hebben 
het aanschouwd en onze handen hebben het aan-
geraakt—dáárover spreken wij, over het Woord dat 
Leven is.” (1 Joh.1,1)  
 

Sinds de coronatijd is het problematisch geworden 
om elkaar aan te raken. We kregen er een nieuw 
woord voor: de anderhalvemetersamenleving! We 
moeten eraan wennen. Herinnert u zich nog hoe 
premier Rutte zei: “Stop van nu af met handen 
schudden!” En prompt gaf hij Jaap van Dissel een 
handdruk en een schouderklop! En eigenlijk went 
het nog steeds niet. Gelukkig maar, denk ik erbij. 
Want wij mensen zijn gemaakt om elkaar nabij te 
zijn en om te laten horen, zien en voelen dat we om 
elkaar geven!  
  
Het blijft daarom wrang, en het zal ons moeite kos-
ten om met Kerstmis elkaar op afstand ‘Zalig Kerst-
mis’ te wensen. In de geboorte van Jezus is God im-
mers naar ons toe gekomen om ons te raken met 
zijn liefde en aanwezigheid en om ons daardoor te 
herscheppen, te bevrijden. En Hijzelf laat zich in de 
kribbe raken door ons, door onze harten en onze 
handen…  
 

Namens het Pastoraal Team en het Parochiebestuur 
van de H. Catharinaparochie wens ik u van harte  
Zalig Kerstmis!   
 
Pastoor Han Akkermans  

 
De herders  

  
De herders stonden in die nacht vooraan  

en de eenvoudigen, de minsten daar,   
verstonden het grote wonder,   

raakten opgewonden van woorden   
die niet eens werden verstaan.  

  
En het werd waar: de minderen zijn meer!   
Zij hadden geen geschenken meegenomen,   

de koningen zijn pas later gekomen,   
 maar herders knielden toen als eersten neer.  

  
Van tranen of van licht, de ogen blind,   

gaven zij zo zichzelf als offerande.  
Met grote, ruwe, moe gewerkte handen,   

streelden zij zacht het nieuwgeboren kind.   
  

Jos Brink  
  

VAN DE REDACTIE 
 

Beste parochianen,  
 

Dit is de laatste editie van het Parochieblad in de 
huidige vorm. Ruim zeven jaar geleden namen en-
kele parochianen, Elly Beljaars, Corry van den Bosch 
en Jos Trommelen het initiatief om een parochie-
blad te maken. Twee jaar later sloten Ad van der 
Made en Riejette Lefel zich daarbij aan.   
 

Bij de oprichting van de H. Catharinaparochie in 
2010 bleven aanvankelijk de eigen publicaties van 
de voormalige parochie ‘in de lucht’. Om zowel ge-
zamenlijk parochienieuws als nieuws uit de verschil-
lende parochiekernen met elkaar te delen, kwam er 
logischerwijs behoefte aan concrete middelen om 
dat te realiseren.  
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Het Parochieblad heeft daarin een voortrekkersrol 
gehad. Berichten van het Pastoraal Team, het Paro-
chiebestuur, de afzonderlijke parochiekernen, de 
plaatselijke en parochiële activiteiten, de informatie 
over de vaste en bijzondere liturgische vieringen, 
nieuws vanuit de kloosters, interviews, (voormalige) 
parochianen die van elders bijdragen leverden, be-
zinnende momenten: dat alles en nog veel meer is 
de afgelopen jaren voorbijgekomen. Wie de num-
mers van het Parochieblad nog eens doorbladert, 
kan constateren dat er van alles aan de hand was en 
is in de parochie: liturgie, catechese, diaconie, klus-
sen, ontmoetingen, concerten, bedevaarten, hulp-
acties voor noden in binnen- en buitenland, enz.    
 

Toen in maart dit jaar het voorjaarsnummer van het 
Parochieblad uitkwam, waarin o.a. het hele pro-
gramma van Pasen vermeld stond, werd de lock-
down afgekondigd. Daarmee was een groot deel 
van de inhoud van het blad plotseling niet meer van 
toepassing. Daarom is er ook geen zomer- en herfst-
nummer gekomen. In de zomer is er wel een heel 
eenvoudige editie verschenen.   
 

Communicatie blijft aan de orde en is ook ingewik-
keld, zeker in deze coronatijd. De persconferenties 
van premier Rutte en minister de Jonge bewijzen 
dat telkens weer. En wat daar gezegd wordt, moest 
telkens vertaald worden naar de praktijk van de pa-
rochie. Dat maakt het moeilijk om vooruit te plan-
nen. Telkens opnieuw moest vanuit het Pastoraal 
Team de activiteiten worden bijgesteld. Dat is voor 
alle betrokkenen heel lastig.   
 

We zoeken momenteel naar nieuwe middelen om 
elkaar op de hoogte te houden van gebeurtenissen 
en ontwikkelingen in de parochie. Daarbij besteden 
we meer aandacht aan het internet en de sociale 
media.  
Maar het gedrukte papier zullen we ook gebruiken 
om u op de hoogte te houden en om u de gelegen-
heid te geven nieuws met elkaar te delen. Het doel 
van deze middelen is en blijft het bevorderen van 
het gemeenschapsgevoel in onze parochie.  
 

Veel dank aan de initiatiefnemers van het parochie-
blad, aan de redactieleden, de schrijvers, de adver-
teerders, de drukkers en bezorgers—en ook aan u, 
de lezers. U zult nog van ons horen en lezen!  
 

Pastoor Han Akkermans  
 

 

Laatste blad in huidige vorm 

Bij mijn verzoek aan de tekstschrijvers tot het leve-
ren van kopij voor dit laatste parochieblad kreeg ik 
een vraag terug: kun je iets schrijven over je eigen 
ervaringen als ‘Mr. Parochieblad’? Die uitdaging 
neem ik graag aan. 

Zo’n 5 jaar geleden stond er een oproep tot verster-
king van de redactie in het blad. Ik heb daarover 
contact opgenomen en mocht meteen bij de eerste 
redactievergadering aanschuiven. De redactie be-
stond uit drie personen en werd kwetsbaar van-
wege gezondheid van een van de leden.  Versterking 
was dus gewenst. 

Uiteindelijk heb ik vijf jaar deel uitgemaakt van de 
redactie, ik scheef stukjes en deed interviews, had 
contacten met adverteerders en de drukker en ver-
zorgde de lay-out van het blad. Als het drukwerk 
werd afgeleverd telde ik het aantal bladen per kern 
af en regelde het ophalen van de bladen voor de be-
zorging. Zelf bezorgde ik ook bladen bij een groep 
parochianen. Van begin tot eind erbij betrokken zijn 
maakte voor mij een parochieblad compleet. Ik heb 
er met plezier aan gewerkt en deed eigenlijk nooit 
tevergeefs een beroep op anderen. De samenwer-
king was prettig en ik leerde steeds meer mensen 
kennen. 

Zoals gezegd wordt dit het laatste parochieblad in 
de huidige vorm. Vier keer per jaar verzorgden we 
een blad met 20 pagina’s tekst. Het is en blijft een 
momentopname. Nieuws is al gauw achterhaald. 
Vooral dit voorjaar merkten wij dat. Het blad kwam 
uit, werd bezorgd en de lockdown kwam. Niets van 
wat in de aanloop naar Pasen was opgenomen kon 
meer doorgaan. De coronacrisis maakte alles an-
ders: door de beperkingen en zelfs de tijdelijke slui-
ting van de kerken, konden nog maar weinig plan-
ningen worden gemaakt. 

Er wordt nu gewerkt aan het uitbrengen van een pe-
riodieke nieuwsbrief met actuele informatie. Die 
moet nog vorm krijgen. Een nieuw samengestelde 
redactie zal hiermee aan de slag gaan. 

Dit alles betekent dat het parochieblad in de nu be-
kende vorm zal verdwijnen. We hebben steeds ge-
streefd om een goed leesbaar en informatief blad 
samen te stellen. In zeven jaar tijd zijn in totaal 26 
nummers vervaardigd, rondgebracht, op de website 
gezet en de link om te downloaden aan de groep di-
gitale lezers verzonden. 
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Wist u dat alle jaargangen van het parochieblad nog 
zijn te downloaden op de website van de parochie?  

Ik bedank mijn mede-redactieleden voor de samen-
werking en daarbij zeker de toenmalige eerste re-
dactie die ervoor gezorgd heeft dat er een parochie-
blad kwam binnen de H. Catharinaparochie. 

Ad van der Made 

 

VAN HET BESTUUR 

■ NIEUWS 

Op het moment dat ik dit schrijf mogen er 
slechts dertig mensen samenkomen tijdens een 
kerkdienst. Logisch dat er dan gereserveerd moet 
worden en ook logisch… dat veel parochianen dat 
lastig vinden! We zetten de kerkdeur immers graag 
wijd open!  Ondanks die problemen hebt u de paro-
chie niet in de steek gelaten . De opbrengsten van 
actie Kerkbalans 2020 zijn vrijwel gelijk gebleven 
met die van 2019!  Onze welgemeende dank daar-
voor. Wij hebben dan ook goede hoop op de uit-
komsten van de komende actie in januari 2021.    
 

Ondanks de lockdown heeft het Parochiebestuur 
niet op zijn lauweren gerust. Er was van alles te 
doen. Zo heeft de verkoop van de Corneliuskerk in 
den Hout zijn beslag gekregen en is de Vinder mooi 
opgeknapt.  Verder is het u vast niet ontgaan dat het 
pastoresteam met ingang van 1 november is uitge-
breid met pater Rodrigo Alberto Rojas Romero. 
 

Het bestuur is uitgebreid met een twee nieuwe le-
den: de heer Gerard Peeters als vicevoorzitter 
en Esther Jansen als secretaris. Het zijn heel blij hen  
beiden te mogen verwelkomen en wij wensen hen 
heel veel succes met hun werkzaamheden.   
Last but not least kan het bestuur u meedelen dat 
we een tweede vertrouwenspersoon in de parochie 
hebben gevonden: de heer Eric Kaarsemaker. Naast 
Nellie van der Made biedt voortaan ook Eric een 
luisterend oor aan eenieder die dat nodig heeft. 
Voor de contactmogelijkheden verwijzen wij u naar 
de website van de H. Catharinaparochie.   
 

Dit parochieblad geeft en de website geven nog veel 
meer informatie over de vele activiteiten die in de 
parochie worden ontplooid. Het Parochiebestuur 
wenst u alvast Zalig Kerstfeest en veel inspiratie 
voor 2021!   
 

Namens het parochiebestuur,   
José van den Bogaart  

■ VERKOOP CORNELIUSKERK DEN HOUT  
 

De H. Catharinaparochie in Oosterhout verkoopt de 
H. Corneliuskerk in Den Hout aan mevrouw Miranda 
van Bragt en de heer Jan Vermeulen uit Den Hout. 
Het echtpaar bewoont de oude pastorie naast de 
kerk.   
Het doel van de koop is de kerk voor het dorp te be-
houden en er een maatschappelijke invulling aan te 
geven: onderwijs, cultuur, welzijn en zorg. Het voor-
lopig koopcontract is 2 oktober getekend; de defini-
tieve overdracht vindt uiterlijk 31 maart 2021 
plaats.   
In de tussenliggende periode worden er afspraken 
gemaakt over de bestemming van de inventa-
ris; denk aan de altaren, de preekstoel, en het orgel, 
de banken en beelden. Aangezien de kerk een Rijks-
monument is, zijn daarbij ook overheidsinstanties 
betrokken.   
De parochie is blij dat na een lange periode van 
overleg, met alle problemen en obstakels die daar-
aan verbonden waren, de kerk een bestemming 
heeft die in het verlengde ligt van de kerkelijke pre-
sentie in Den Hout. Naast godsdienstige activiteiten 
maakten daarvan altijd onderwijs, cultuur en zorg 
deel uit.   
We hopen dat de kerk zijn prominente en gewaar-
deerde plaats aan de Houtse Heuvel blijft innemen 
en zich ontwikkelt tot een centrum waar de vitaliteit 
van het dorp zich manifesteert en wordt bevor-
derd.   
We wensen Miranda en alle andere participanten 
heel veel succes!  
  

Parochiebestuur H. Catharinaparochie  
 

■ NIEUWE BESTUURSLEDEN 

Esther Jansen 
Ik ben geboren in Oosterhout in de winter van 1986 
en heb het grootste gedeelte van mijn leven in Oos-
terhout gewoond en woon er nog steeds. Samen 
met mijn hondje woon ik in een mooi nieuw huis in 
de wijk Slotjes midden. Ik werk sinds 2015 in Breda 
als jeugdarts 0 tot 18 jaar in de wijk Haagse Beem-
den.  Waar ik veel vaardigheden heb geleerd in het 
werken met kinderen, ouders en vergaderen. 

Sinds 2017 ben ik binnen de H. Catharinaparochie 
actief bij de kindernevendienst in de Basiliek Sint Jan 
in Oosterhout. Daar kan ik mijn passie voor kinderen 
en mijn organisatorische vaardigheden gebruiken 



4 

 

om met de kinderen het evangelie beter te leren 
kennen. 

Sinds juni 2020 ben ik 
secretaris van het Paro-
chiebestuur en hier wil 
ik mijn vaardigheden, 
kennis en frisse blik in-
zetten om de parochie 
een gezonde en toe-
komstbestendige ge-
meenschap te laten 
zijn.  

Gerard Peeters 
Toen mij gevraagd werd om lid te worden van het 
parochie bestuur van de Heilige Catharina parochie 
en daarbij de taak op me te nemen van vicevoorzit-
ter van het bestuur, was mij meteen duidelijk dat dit 
in deze tijd een uitdagende oproep zou worden. Ik 
heb gemeend deze opdracht aan te nemen omdat 
juist nu, in deze tijd , het belangrijk is om er voor 
elkaar te zijn. We leven met velen in een onrustige 
en complexe samenleving waarin ons katholieke ge-
loof een baken van rust en vertrouwen kan zijn. 
Graag wil ik hierin  naar vermogen bijdragen en een 
verbindende factor zijn. Samenwerken en klaar-
staan voor elkaar, oog hebben voor elkaar en vreed-
zaam samenleven met gedeelde normen en waar-
den is voor mij in essentie de kern van het geloof in 
onze kerk. 

Twee en zestig 
jaar geleden 
ben ik geboren 
en sindsdien ge-
togen in Dorst 
en ruim dertig 
jaar geleden ge-
trouwd met 
Marian. Wij zijn 
de trotse ou-

ders van vier kinderen (drie meisjes en een jongen)  
en twee kleinkinderen. 

Na mijn studie ben ik mijn loopbaan begonnen als 
leraar, gevolgd door een leidinggevende functie bij 
het ministerie van Defensie. Het bloed kruipt waar 
het niet gaan kan en ongeveer 10 jaar later hebben 
we het boerenbedrijf van mijn ouders overgenomen 
en verder ontwikkeld tot op heden. 

Dit is ook de tijd dat ik mijn bestuurlijke loopbaan 
ben begonnen en invulling heb gegeven aan een 

aantal bestuurlijke opdrachten op lokaal, regionaal 
en landelijk niveau en daarvoor ook de nodige oplei-
dingen heb volbracht. 

Ik zie uit naar onze ontmoeting en vertrouw op uw 
steun om samen te bouwen aan een actieve en le-
vendige H. Catharinaparochie. Laten we er voor el-
kaar zijn! Ik zie ernaar uit.   

 

VAN HET PASTORESTEAM 
 

■ PATER RODRIGO ROJAS ROMERO  

Bisschop Liesen heeft in september jl. het Pastoraal 
Team en het Parochiebestuur gevraagd om kennis 
te maken met pater Rodrigo Rojas Romero, met het 
oog op een mogelijke benoeming in onze parochie. 
Op basis van de kennismakingsgesprekken heeft de 
bisschop Rodrigo Rojas Romero per 1 november 
2020 tot kapelaan in onze parochie benoemd. Ver-
derop in dit blad stelt hij zichzelf aan u voor.  
 

Sinds vorig jaar woont Rodrigo Rojas Romero in 
Breda. Bisschop Liesen heeft hem toen aangesteld 
tot aalmoezenier van de Arabischtalige christenen 
in ons bisdom. Kapelaan Rojas Romero heeft die 
taak op aansprekende wijze vervuld. Hij hoopt nu 
het parochieleven in het bisdom goed te leren ken-
nen en zich als priester in te kunnen zetten voor de 
parochies in ons bisdom.    
 

Kapelaan Rodrigo spreekt 'beginnend' Nederlands; 
hij wil door verdere studie en vooral door veel con-
tacten zijn kennis van onze taal en cultuur verrij-
ken. Hij spreekt ook andere talen, waaronder Ara-
bisch, Spaans, Italiaans, Frans en Engels. Hij kan als 
vanzelf onze parochianen die vanuit de hele wereld 
in Oosterhout zijn komen wonen helpen om zich in 
onze omgeving goed thuis te voelen.   
Vanwege de coronamaatregelen konden we geen 
presentatieviering houden. Kapelaan Rodrigo maakt 
nu kennis met de verschillende plekken en activitei-
ten van de parochie. Samen met de leden van het 
Pastoraal Team zal hij voorgaan in vieringen en deel-
nemen aan vergaderingen, zodat u hem kunt ont-
moeten. Hij gaat wonen in de pastorie aan de Markt 
in Oosterhout. Ook dat geeft veel gelegenheid om 
hem te ontmoeten.   
 

Van harte hopen we dat met de komst van 
Rodrigo Rojas Romero het Pastoraal Team met nog 
meer inzet gestalte kan geven aan de pastorale zorg. 
Graag feliciteren we kapelaan Rojas Romero met 
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zijn benoeming en we hopen dat hij zich spoedig bij 
ons thuis mag weten.  
 

Pastoor Han Akkermans  
  

■ PATER RODRIGO STELT ZICH VOOR 

Beste parochianen,  
Mijn naam is Rodrigo Alberto Rojas Romero. Ik ben 
priester en per 1 november ben ik door de bisschop 
van het Bisdom Breda, Mgr. J. Liesen, benoemd tot 
kapelaan in de H. Catharinaparochie, zodat ik mijn 
dienstwerk kan uitvoeren samen met de pas-
toor, het pastoraal team en de vrijwilligers van de 
parochie. Er is mij gevraagd mij kort aan u voor te 
stellen, zodat u enigszins weet wie ik ben.  
 

Ik ben geboren en geto-
gen in Argentinië en ik 
ben al negentien jaar 
priester. Ik heb in Argen-
tinië en in Rome gestu-
deerd. Gedurende deze 
jaren heb ik de Kerk ge-
diend in verschillende 
landen van de wereld: in 
Italië, in Canada, maar 
het grootste deel van 

mijn bediening was bij de Arabischsprekende chris-
tenen in Egypte, Jordanië, Palestina, Syrië en ook 
Tunesië.   
Op deze plaatsen heb ik verschillende functies ver-
vuld en heb ik met veel mensen van allerlei leeftij-
den en in allerlei omstandigheden gewerkt. Het is 
een rijke, culturele en menselijke ervaring geweest, 
maar vooral de ervaring van de verlossende aanwe-
zigheid van Jezus Christus op al deze plaatsen.  
 

Met deze korte en onvolledige presentatie weet u 
een beetje wie ik ben. Ik wil graag met u in contact 
komen zodat we elkaar beter leren kennen en om 
te groeien in de kennis en vriendschap van Jezus 
Christus die ons vrienden heeft genoemd 
(Joh. 15:15). Hij heeft ons tot zijn broeders gemaakt 
(Heb. 2:10-18) en ons verenigd in de Kerk die zijn li-
chaam is (Ef. 5:29-30). 
  

Graag tot spoedig ziens!  
 

Met vriendelijke groet,  
Kapelaan Rodrigo  
 
 
 

■ NAAMDAG H. CATHARINA VAN ALEXANDRIË  

De H. Catharina was volgens de legende een intel-
lectuele maagd die in Alexandrië (Egypte) vijftig hei-
dense filosofen in een discussie overtroefde en tot 
het christelijk geloof bekeerde. Zij zou in het begin 
van de 4e eeuw de marteldood zijn gestorven. Haar 
feestdag is 25 november.  
 

Een klein stukje geschiedenis: over Catharina wordt 
verteld dat ze al op 15-jarige leeftijd alle werken 
van Plato kende. Toen keizer Maxentius (306-312) 
haar dwong haar geloof in Christus af te zweren, 
weigerde zij dat. In plaats daarvan beschaamde zij 
hem door de vijftig keizerlijke wijsgeren te overtui-
gen van de waarheid van het christelijk geloof.  
Haar levenseinde wordt volgens de legende geken-
merkt door mirakels. Toen zij als straf voor haar ge-
loofsijver tot de doodstraf werd veroordeeld, werd 
het folterwerktuig—een draaiend rad—door de 
bliksem getroffen, waardoor het niet meer functio-
neerde. Nadat dit radbraken was mislukt, werd ge-
tracht haar te onthoofden. Uit de wonden die daar-
bij ontstonden, vloeide geneeskrachtige melk. Het 
Jezuskind zou ook aan haar verschenen zijn en haar 
tot zijn bruid hebben uitverkoren. Catharina wordt 
meestal afgebeeld met een gebroken wiel en palm. 
   

Ieder jaar bedankt de H. Catharinaparochie rond 
deze tijd al haar vrijwilligers. Vanwege corona 
is het niet mogelijk dat fysiek te doen.  
 

Langs deze weg bedanken we de vele onmisbare 
vrijwilligers die juist in deze coronatijd extra werk 
verzetten. Laten we hopen dat we volgend jaar weer 
bij elkaar kunnen komen op Catharinadag!  
  

Pastoraal team  
 

SACRAMENT 
 

■ EERSTE HEILIGE COMMUNIE  

  

• Communie 2021  
 

Voorbereiding en viering in kleine groepjes   
De H. Catharinaparochie verwelkomt graag gezin-
nen van eerstecommunicanten. Vanwege Covid-19 
vindt de eerste communievoorbereiding plaats in 
kleine groepjes van maximaal vijf kinderen en hun 
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ouders. Kinderen krijgen tijdens de voorbereiding 
de kans om hun vriendschapsband met Jezus te ver-
diepen en om zich nog meer thuis te voelen in de 
kerk. Ook ouders krijgen de kans om te 
groeien in hun geloofsweg.   
  

Hoe ziet de voorbereiding eruit?  
Ouders en kinderen komen een aantal keren bij el-
kaar rondom een viering in het weekend. Er is cate-
chese voor de kinderen. Voor de ouders is er een ge-
loofsgesprek rondom een thema. We eindigen de 
bijeenkomst door aan te sluiten bij de Eucharistie-
viering. Kinderen hebben in deze viering een duide-
lijke taak. De communieviering is op een zondag om 
10.00 uur in Basiliek St.-Jan in Oosterhout.   
  

Inschrijven  
Ouders/verzorgers kunnen hun kind van groep 
4 opgeven middels het inschrijfformulier dat kan 
worden gevonden op de website van de paro-
chie: www.catharina-parochie.nl  
Het compleet ingevulde formulier ontvangen wij 
graag vóór 1 januari via de mail:  
info@catharina-parochie.nl, of in de brievenbus van 
het parochiesecretariaat Markt 17 in Oosterhout. 
Na de inschrijving ontvang je van ons een uitnodi-
ging voor de informatieavond.    
 

Annemiek Buijs 
 

• Eerste heilige communie van Gijs de Kok  
Op zondag 8 november was er een extra feestelijke 
Eucharistieviering in de Verrijzeniskerk: kapelaan 
Rodrigo ging voor, samen met pastoor Han en Gijs 
de Kok deed zijn eerste heilige communie.   
De viering werd opgeluisterd met gezangen, ver-
zorgd door enkele leden van het Thomaskoor o.l.v. 
Mien Ernst, op het orgel begeleid door Tosca van 
Zundert.  
Gijs kwam met beide voorgangers samen naar bin-
nen en droeg het licht van zijn geloof in de vorm van 
een prachtige Doopkaars naar voren en plaatste 
deze op het altaar.   
 

In zijn openingswoord memoreerde pastoor Han 
zijn persoonlijke herinnering aan zijn eigen eerste 
communie in 1962. Het Evangelieboek werd door 
Gijs aangedragen en kapelaan Rodrigo las het Evan-
gelie. Pastoor Han ging in zijn overweging in op de 
raad die Jezus gaf aan het eind van het evange-
lie: wees waakzaam. Een advies dat niet alleen ge-
geven werd aan de leerlingen van toen, maar ook 
aan ons vandaag. In een persoonlijk woordje aan 

Gijs legde pastoor Han dat nog eens extra uit. Hij 
sprak Gijs toe door hem bij zijn naam te noemen en 
Gijs liet zien dat hij waakzaam was: hij keek meteen 
op naar pastoor Han en vervolgens legde deze uit 
dat 'waakzaam zijn' betekent dat je goed moet op-
letten, zoals je bijvoorbeeld bij het voetballen 
goed moet blijven kijken, want anders zie je mis-
schien een prachtig doelpunt niet of je mist het mo-
ment waarop je zelf een doelpunt had kunnen ma-
ken.  
Bij de voorbeden werd Gijs ook betrokken en hij bad 
de eerste voorbede met zijn eigen woorden.  
Toen het moment gekomen was dat Gijs voor het 
eerst de heilige communie ging ontvangen, werd 
eerst in overleg met de fotograaf een goede plek ge-
kozen om het moment vast te leggen. Vervolgens 
ontving Gijs de heilige communie uit handen van 
pastoor Han, onder het toeziend oog van zijn fami-
lie.   
 

Tot slot had pastoor Han nog een cadeautje voor 
Gijs: namens het pastoresteam feliciteerde hij Gijs 
en overhandigden de kapelaan en hij een kruisje en 
een oorkonde aan Gijs als tastbare herinnering aan 
zijn eerste heilige communie.   
  

Gerrie van Bree  
 

• Eerste heilige communie in 1962  
Het openingswoord van pastoor Han, waarin hij zijn 
eerste communie in 1962 memoreerde, bracht mij 
terug naar mijn eerste communie, ook in 1962. 
Mijn anderhalf jaar oudere broer deed zijn eerste 
communie op zondag 27 mei 1962 en ik op zondag 
28 oktober 1962. De eerste communie werd toen 
nog tweemaal per jaar gedaan—in de Mariakerk 
was dat beide keren tijdens een Mariamaand.  
 

In ons gezin kon je de ontwikkelingen zien van de 
kerk in de zestiger jaren: mijn oudste broer kreeg 
nog wekelijks catechismusles. Die moest hij van bui-
ten leren. Ik hoefde dat niet meer, maar kreeg wel 
wekelijks godsdienstles op school. Mijn oudste 
broer en ikzelf leerden nog biechten, mijn anderhalf 
jaar jongere zus en twee jaar jongere broertjes niet 
meer. Mijn oudste broer en ik deden gezamenlijk 
met klasgenoten de eerste communie, na klassikaal 
voorbereid te zijn op school; de drie jongsten deden 
individueel de eerste communie, na individuele 
voorbereiding door mijn ouders thuis. Mijn broer en 
ik gingen zonder ontbijt en zonder iets te drinken 
naar de kerk, want om de communie te mogen 
ontvangen moest je nuchter zijn.  

http://www.catharina-parochie.nl/
mailto:info@catharina-parochie.nl
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Dat speelde een paar jaar later geen rol meer.  
Ik had een donderblauwe fluwelen jurk en een witte 
sluier en witte handschoentjes. De jurk werd op de 
groei gemaakt met een flinke naad in de taille en 
een grote zoom, zodat deze steeds uitgelegd kon-
den worden. Ik deed mijn communie in de eerste 
klas en droeg die jurk tot in de derde klas!  
 

Van de Mis in de kerk weet ik nog dat we aan de 
vrouwenkant met zes communicanten van de meis-
jesschool in een bank zaten, met op de hoek een 
bruidsmeisje, die het jaar daarvoor haar eerste com-
munie had gedaan. De jongens van de jongens-
school zaten aan de mannenkant. Het ritueel van ter 
communie gaan werd begeleid door belletjes van de 
misdienaars en was vooraf eindeloos geoefend: bij  
het eerste belletje gingen we staan; bij het tweede 
belletje stelden we ons op voor de communiebank; 
het derde belletje was het teken om te knielen en je 
armen gekruist voor je borst onder het doek van de 
communiebank te houden, je ogen te sluiten en je 
mond te openen om de communie te ontvangen; 
het vierde belletje was het sein om weer gezamen-
lijk op te staan en het vijfde belletje om onder bege-
leiding van het bruidsmeisje naar je plaats terug te 
gaan. Dan knielde je en hield je je handen voor je 
ogen om tot God te bidden. Je mocht niet op de hos-
tie kauwen en je mocht hem niet aanraken met je 
vingers, dus je moest ervoor zorgen dat je de hostie 
inslikte zonder dat hij aan je gehemelte plakte. 
Thuisgekomen werd eerst ontbeten en ’s middags 
na de warme maaltijd gingen we naar de kerk voor 
het Lof. Daarna kwamen alle ooms en tantes met 
neefjes en nichtjes om je te feliciteren. Je kreeg dan 
als cadeau een Kwatta ( zo noemden we een reep 
chocola naar het merk chocola dat geproduceerd 
werd in de Kwatta fabriek in Breda) en soms kreeg 
je zelfs een gulden voor je spaarpot.  
Kortom, de eerste communie was in de tijd van het 
Rijke Roomse Leven een feestelijke dag voor de 
communicant, de parochie, de school en de familie.  
  

Gerrie van Bree  
 

CATHARINANIEUWS 
 

■ KINDERNEVENDIENSTEN 

Basiliek St. Jan 
Ondanks de coronacrisis is de werkgroep kinderne-
vendiensten ook het laatste half jaar doorgegaan 
met de bijeenkomsten.  De organisatie is in verband 
met de huidige omstandigheden wel gewijzigd.  

De kinderen gaan de kerk niet in, maar de begelei-
ders wachten hen bij de kerkdeur op. Van daaruit 
lopen ze rechtstreeks naar het koetshuis, waar de 
werkgroep natuurlijk de voorgeschreven hygiëne-
maatregelen in acht neemt.  
Na afloop van de dienst in de kerk treffen ouders en 
kinderen elkaar weer op het kerkplein. Ook als u zelf 
niet naar de kerk gaat, kan uw kind deelnemen aan 
de kindernevendienst!  

In het Weekblad voor Oosterhout kunt u steeds le-
zen of er die week een dienst is en ook Facebook en 
de website van de H. Catharinaparochie kunt u raad-
plegen voor de data.   
 Nog steeds zijn alle kinderen van de basisschool van 
harte welkom!  
  

Namens de werkgroep kindernevendienst,  
José van den Bogaart  

 

■ VINDERVAKANTIEDAGEN  

Wanneer?  
21 en 22 december 10.00 tot 12.30 uur  
Je mag zelf weten hoe vaak je komt!  
Kom jij ook?  
Wil jij je kerstvakantie goed starten? Wil je meer dan 
bankhangen en schermtijd?   
Kom dan naar de VinderVakantiedagen!  
We verwelkomen iedere ochtend vijftien kinderen 
in de ruimtes in en om de Vinder.  
  

Echt iets voor jou!  
Als je houdt van een goed verhaal, sport en spel, 
muziek en dans, creatief bezig zijn, speuren in span-
nende ruimtes en plezier maken met andere kin-
deren.  
Voor wie?  
Alle kinderen van 7 jaar (groep 4) tot en met 12 jaar 
(groep 8) zijn van harte welkom.  
Waar?  
Antoniushuis “De Vinder”  
Sint Vincentiusstraat 113A , 4901 GJ Oosterhout  
  

Contact en opgave:  
Annemiek Buijs  
info@catharina-parochie.nl  
tel. 06-16 32 44 65  
VinderVakantiedagen worden georganiseerd door 
vrijwilligers van de Catharinaparochie. Een vrijwil-
lige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
  

COVID-19 protocol: het gebouw en ons programma 
zijn aangepast aan de richtlijnen van het RIVM.  

mailto:info@catharina-parochie.nl
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■ KERSTSPEURTOCHT  

Bestemd voor kinderen en (groot)ouders 
Met Kerst is iedereen op pad. Maria en Jozef waren 
onderweg naar Bethlehem. De herders waren op 
weg naar de stal. De koningen volgden het licht van 
de ster. In onze tijd gaan we met Kerst naar de kerk, 
naar je familie, op vakantie, naar ……Dit jaar is dit 
anders. We vieren Kerstmis thuis. We missen familie 
en vrienden. We missen het gezellig dichtbij elkaar 
zitten.  Het is zoeken naar een ander kerstgevoel.  
De Catharinaparochie probeert je daarbij te helpen. 
We nodigen je graag uit om de Kerstspeurtocht te 
lopen samen met je (groot)ouders. Ga naar buiten!  
Ga op pad! Speur tussen de huizen naar de beteke-
nis van Kerstmis 2020. 
 

Hoe werkt het? 
De speurtocht loopt tussen de Antoniuskerk en de 
Basiliek St Jan. Je mag zelf weten waar je start. Je 
vindt de routeomschrijving in het voorportaal van 
de Antoniuskerk of op de website van de Catharina-
parochie.  
Al wandelend speur je om je heen en zul je verschil-
lende mensen ontdekken die jou iets te vertellen 
hebben. Uiteindelijk kom je uit bij de stal en valt al-
les samen. Wil je weten wat? Ga dan tijdens de 
kerstdagen samen met elkaar op pad. 

Voorbereiding 
Je hebt niet veel nodig om te starten. Haal de route-
beschrijving op bij de Antoniuskerk of print hem uit 
m.b.v. de link op de website. Zorg voor pennen/stif-
ten. Vraag aan je ouders of ze wat lekkers mee wil-
len nemen voor onderweg.  
 

Annemiek Buijs 
 

■ ALLERZIELEN EN FRENCKENCOLLEGE  

Op dinsdag 29 september waren 90 brugklas-
sers, verdeeld over twee groepen, te gast in de Ver-
rijzeniskerk, om te luisteren naar een voordracht 
van diaken Peter Hoefnagels over Allerzielen.  
Met behulp van een PowerPoint-presentatie wer-
den verschillende gebruiken rond het gedenken van 
de overledenen getoond, zoals het bezoeken van de 
graven op de kerkhoven en het bidden voor de over-
leden dierbaren.   
Ook het moderne Halloween als afgeleide van het 
feest van Allerheiligen passeerde de revue. Het be-
zweren van dolende zielen door ze af te schrikken 
met fantasierijke kleding en make-up is een 

belangrijke uiting van dit feest, dat is overgewaaid 
uit de Verenigde Staten.  
 

 
 

De jonge middelbare scholieren werden die ochtend 
ook ingeleid in rouwzorg. De dag eindigde in het ma-
ken van Mexicaanse rouwvlaggetjes, die de oprij-
laan van centrum Zuiderhout in Teteringen zullen 
opsieren.  De technisch ondersteuning in de kerk-
zaal was in handen van Twan van Bree.  
  

Peter Hoefnagels  
 

■ SAMENWERKING MET DE ORTS  

Halverwege maart dit jaar, toen de eerste corona-
golf over ons land kwam, hebben we contact ge-
zocht met de lokale omroep ORTS. Het is sindsdien 
een heel prettige en vruchtbare samenwerking ge-
worden.   
Regelmatig maken we korte filmpjes van zo’n tien 
minuten, waarin we als Pastoraal Team proberen 
een geestelijke impuls door te geven aan de kijkers. 
We sluiten aan bij de thema’s die de liturgie en het 
kerkelijk jaar ons aanreiken. In de Basiliek zoeken 
we een plaats of afbeeldingen die daarbij aanslui-
ten. Dankzij het rijke interieur vinden we altijd wel 
iets dat past. Met een inleiding, een Bijbellezing, 
een overweging en een gebed maken we er een ge-
varieerd geheel van. De professionals van de ORTS 
bewerken het: ze monteren de beelden, de gespro-
ken teksten en de muziek. Als dat gebeurd is, wor-
den de filmpjes in het weekend uitgezonden. We 
mogen ze bovendien overnemen op de website 
van de parochie.   
Uit de reacties die we ontvangen, blijkt dat deze 
filmpjes bekeken en gewaardeerd worden. Dat is 
een stimulans om met deze korte filmpjes door te 
gaan, nu de coronabeperkingen nog van kracht 
zijn. Maar wellicht dat we ook daarna op deze ma-
nier veel parochianen van dienst kunnen zijn.  
We zijn de ORTS heel dankbaar voor deze samen-
werking!     
   

Pastoor Han Akkermans  
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■ LIVE MEEVIEREN IN DE BASILIEK  

De zondagse eucharistieviering om 10.00 uur is 
sinds kort via een livestream te volgen op Facebook 
en YouTube. Een aantal jonge, enthousiaste paro-
chianen heeft de afgelopen weken hard gewerkt om 
goed beeld- en geluidskwaliteit te garanderen voor 
de uitzendingen.   
In samenspraak met het Parochiebestuur zal de ko-
mende weken een stap gezet worden in de aanschaf 
van nog betere apparatuur. Niet alleen de zondagse 
viering, maar ook andere activiteiten (zoals concer-
ten) kunnen via de livestream gevolgd worden.   
Zeker in deze coronatijd, met zijn beperkingen in sa-
menkomsten, is dit een uitstekend middel om als 
parochie present te zijn bij mensen thuis.   
 
 

Om dit medium voor langere tijd te kunnen inzetten 
en de uitzendingen verder uit te breiden, zoeken we 
nog naar vrijwilligers die thuis zijn in uitzend- en op-
nametechniek.   
 
Informatie bij Ilse Willems, tel. 06-11 36 01 62.  
U kunt te livestream volgen via de website  
www.catharina-parochie.nl  
en de facebookpagina  
www.facebook.com/catharinaparochie 
of de YouTube-pagina  
https://tinyurl.com/basiliek-oosterhout 
  

Peter Hoefnagels  
 

■ NAAR DE KERK IN CORONATIJD  

Vanaf het voorjaar is het voor iedereen een 
vreemde tijd geworden. Afstand houden, geen 
grote samenkomsten, mondkapjes op bij reizen en 
in publieke ruimten, thuis werken, digitaal vergade-
ren en onderwijs volgen, verplichte sluitingen, geen 
feestjes—ga zo maar door. Enorme druk op de zorg 
met de vele coronapatiënten, benauwende een-
zaamheid en trieste sterfgevallen.  
Ook voor de trouwe kerkganger heeft het gevol-
gen. De vieringen mogen slechts door een beperkt 
aantal personen worden bijgewoond. Dat niet al-
leen—om een viering te kunnen bijwonen, dien 
je een toegangsbewijs te hebben, omdat het aan-
tal beschikbare plaatsen wordt bepaald volgens een 
landelijke norm. De deuren staan gastvrij open, 
maar als je aanwezig wilt zijn bij een viering is een 
ticket vereist. Deze wordt bij binnenkomst gescand 
door vrijwilligers. Deze mannen en vrouwen hebben 
de naam ‘suppoost’ gekregen.  

Een suppoost is een toezichthouder en heeft voor-
afgaand aan, tijdens en na de viering een beperkte 
taak. Belangrijk dat ze er zijn om het geheel in goede 
banen te leiden.  
 

Los van deze mogelijkheid in de parochiekerken is 
er elke zondagmorgen om 10.00 uur een eucharis-
tieviering uit het land op NPO2. Ook daar zit een be-
scheiden aantal mensen in de banken en zingt een 
cantor of een klein koortje.  
Hoelang dit nog gaat duren weet nog niemand. 
Wel kunnen we met Nieuwjaar zeggen dat we een 
vreemd en onzeker jaar afsluiten. Laten we elkaar 
dan vooral veel wijsheid en gezondheid toewen-
sen.   
 

De kernen binnen de H. Catharinaparochie hebben 
een eigen verplichte registratie.   
Op de website staat daarvan een duidelijk actu-
eel overzicht: www.catharina-parochie.nl  
 

Ad van der Made (suppoost bij Basiliek)  
 

MAATREGELEN COVID-19 

In maart kwam het coronavirus en plotseling leek 
het alsof de wereld stil stond. Voor de parochie be-
tekende dit geen vieringen, geen inloophuizen, geen 
bijeenkomsten voor Alpha, de Vastensoep enz. Ook 
de voorbereidingen van de eerste communicanten 
moesten stoppen en de geplande viering voor hun 
Eerste Communie op 5 juni ging niet door. Inmiddels 
zijn er alweer stappen gezet en mogen de vieringen 
weer doorgaan en kunnen bijeenkomsten plaatsvin-
den. Het is belangrijk om de nodige maatregelen 
van afstand en hygiëne in acht te nemen om ver-
spreiding van het virus te voorkomen. 

Hoe gaat de parochie hiermee om? 
Er is een coronacommissie in het leven geroepen die 
bestaat uit diaken Peter Hoefnagels, Jos Bleijlevens 
en teamassistente Rianne Claassen. Zij hebben voor 
de parochie een protocol opgesteld.  
Op de website van de parochie vindt u steeds de 
laatste versie.   
 

Als er iets niet duidelijk is of u heeft vragen dan kunt 
u contact opnemen met het parochiesecretariaat 
info@catharina-parochie.nl of 0162-432339. 
 

INLOOPHUIZEN    

De inloophuizen zijn in principe gesloten.  
Raadpleeg de actuele informatie op de website of 
informeer bij de contactpersoon. 

http://www.catharina-parochie.nl/
http://www.facebook.com/catharinaparochie
https://tinyurl.com/basiliek-oosterhout
http://www.catharina-parochie.nl/
mailto:info@catharina-parochie.nl
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KRONIEK VOOR WIE DE KLOK LUIDDE 
■ HET H. DOOPSEL ONTVINGEN  

15-03 Lucas de Jong (Marcoen)  
09-08 Bob van Gool (Basiliek St. Jan) 
09-08 Julia Helmus (Basiliek St. Jan) 
23-08 Mente Ackermans (Basiliek St. Jan) 
30-08 Silven Staps (Basiliek St. Jan) 
13-09 Sfefano Krikke (Basiliek St. Jan) 
11-10 Fynn van der Velden (Basiliek St. Jan) 
08-11 Charlie de Heus (H. Joh. de Doper) 
15-11 Lorena Koevoets (Basiliek St. Jan) 
 

Wij wensen hen liefde en geluk in hun leven! 

■ DE EERSTE H. COMMUNIE ONTVINGEN 

20-09 Mila Shaawi en Troy van Vugt  
(Basiliek St. Jan)  

11-10 Noor Coenen, Jens de Vries en  
 Tibo van Loon (Basiliek St. Jan) 
0-8-11 Gijs de Kok (Verrijzenis) 
22-11 Evy de Jong, Aimée Barendse  
 en Khloé Blomont (Basiliek St. Jan) 
29-11 George Yonan en Asal Yonan  

(Basiliek St. Jan) 
 

■ VAN ONS GINGEN HEEN     

03-03 Jeanne van Herpen-Pijnenburg (Basiliek) 
05-03 Corrie Lodewijks (Joh. de Doper) 
08-03 Peter Mathon (Joh. de Doper) 
23-03 Jos Kuijpers (Basiliek)    
27-03 Toos Simons (Marcoen) 
03-04 Jan Geerts (Basiliek) 
08-04 Meity Brons-Keyner (Huis van Yarden) 
16-04 Corrie van Peer-Stultjens (Basiliek) 
23-04 Wies van Leijsen-de Vet (Joh. de Doper) 
24-04 Gerrit van der Werf (Marcoen) 
27-04 Bep Smulders-Hulst (Verrijzenis) 
03-05 Toon Roovers (Verrijzenis) 
05-05 Thérèse van Etten (Basiliek) 
07-05 Pierre Driesen (Joh. de Doper) 
12-05 Maria de Jongh-Lodewijks (Marcoen) 
19-05 Anton de Man (Verrijzenis) 
27-05 Gijsbert Tegelberg (Basiliek St. Jan) 
12-06 Gonja de Vos-van Gorp (Basiliek St. Jan) 
14-06 Toon van Beek (Verrijzenis) 
19-06 Jan Welten (Verrijzenis) 
13-07 Bob Wallert (Huis van Yarden) 
18-07 Ad van der Hoeven (Basiliek St. Jan) 
28-07 Jouke Peter de Jong (Verrijzenis) 
01-08 Fred van Vorsselen (Verrijzenis) 
05-08 Annie Kop-Janssens (Huis van Yarden) 

05-08 Adrie van Doremalen-Bosman (Basiliek) 
06-08 Bep den Boogert-Koot (Alg.Begraafplaats 

Leijsenakkers) 
07-08 Dick Hoevenaars (Basiliek St. Jan) 
16-08 Joke den Dekker-Embrechts  

(bijzetting begraafplaats Den Hout) 
20-08 Joop de Bruijn (Marcoen) 
12-09 Ward van Alphen (Basiliek) 
12-09 Bep de Zwart-van der Put (Verrijzenis) 
02-10 Fons Groenland (Basiliek) 
05-10 Toon Kanters-Smetsers (Joh. de Doper) 
24-10 Piet Korzilius (Verrijzenis) 
24-10 Aaf Rohof-Pancras (Joh. de Doper) 
24-10 Jos Ligtvoet (Joh. de Doper) 
05-11 Annick Elgin-Marijnissen (Basiliek St. Jan) 
09 -11 Jan Koreman (Basiliek St. Jan) 
17-11 Fons Driesen (Joh. de Doper) 
 

Mogen zij in Gods liefde verder leven 
 

■ VIERINGEN 

Reserveren  
Reserveren voor de vieringen is nodig om teleurstel-
ling aan de deur te voorkomen! Vanwege de corona-
maatregelen mogen een gering aantal bezoekers de 
vieringen bijwonen. Wilt u het aantal kaartjes per 
gezin daarom ook beperkt houden? 
Kleed u warm aan omdat de kerken voldoende ge-
lucht moeten worden voor de viering en de verwar-
ming vanwege de ventilatie niet op volle kracht 
mag. 
 

Reserveren kerstvieringen Basiliek St. Jan: 
Voor de kerstvieringen kunt u reserveren vanaf 
maandag 14 december vanaf 10.00 uur via een link 
op de website www.catharina-parochie.nl 
U kunt ook op maandag of woensdag tussen 10.30 
en 12.00 uur bellen naar 085-2222 495. 

Reserveren kerstvieringen H. Johannes de Doper:   
Voor de kerstvieringen kunt u vanaf donderdag 17 
december reserveren door te bellen naar 0162-
422171 (W. Ligtvoet). 
 

Reserveren kerstvieringen H. Marcoen: 
Voor de kerstvieringen kunt u op woensdag 23 
december reserveren door te bellen met  
06-51411500 (D. van den Wijngaard). 
 

Reserveren kerstvieringen Verrijzenis: 
Voor de kerstvieringen kunt u vanaf maandag 14 de-
cember bellen met 06-29309856 (K. de Kok) of  
u reserveert via de link op de website  
www.catharina-parochie.nl 

http://www.catharina-parochie.nl/
http://www.catharina-parochie.nl/
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■ SPECIALE VIERINGEN 

Weekvieringen 

Woensdag                 Verrijzenis          09.30 uur 
Laatste donderdag   Den Brink           10.00 uur  
Donderdag                 De Vinder          18.30 uur  
Vrijdag                         Basiliek St. Jan  09.00 uur 
 

Voor de vieringen in De Vinder reserveert u op 
dinsdag- en donderdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 
uur via 0162-470954 

Verzoeningsavond/Boeteviering 

Paulusabdij      
22 december                       20.00 uur 
Parochianen van de H. Catharinaparochie zijn wel-
kom. Reserveren via www.chemin-neuf.nl 

Nightfever Light 

Basiliek St. Jan  
19 december tussen15.00-17.00 uur.  
Georganiseerd door de H. Catharinaparochie,  
Chemin Neuf, de kloostergemeenschappen,  
Jubilee Gemeente en de Protestante Gemeente 
Oosterhout. 
 

Voor iedereen die een moment van rust en bezin-
ning zoekt is de Basiliek open om een kaarsje aan te 
steken. 
Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, dan kan 
dat met priester of dominee. Pastoor Han Akker-
mans en kapelaan Rodrigo zijn ook beschikbaar voor 
een biechtgesprek. Dat kan in meerdere talen, o.a. 
Nederlands, Spaans, Italiaans en Arabisch.  
 

KERSTAVOND 24 DECEMBER 

Verrijzenis   16.30 uur 
Woord- en Communieviering, Gezinsviering 
Voorganger diaken P. Hoefnagels 
 

Basiliek St. Jan  17.00 uur 
Eucharistieviering; voorgangers pastoor Han  
Akkermans en kapelaan Rodrigo 
M.m.v. leden Gemengd Koor St. Jan o.l.v. F. Bullens
  

H. Johannes de Doper 19.00 uur 
Woord- en Communieviering,   Gezinsviering 
Voorganger pastoraal werker  A. Buijs 
M.m.v. leden Kinderkoor De Zingende Nootjes 
 

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

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

Basiliek St. Jan  23.00 uur 
Eucharistieviering;  voorgangers pastoor Han  
Akkermans, kapelaan Rodrigo Rojas en diaken Peter 
Hoefnagels  
M.m.v. leden Gemengd Koor St. Jan o.l.v. J. Willems 
en organist F. Bullens  
 

Zalig kerstmis 
 
 

EERSTE KERSTDAG  25 DECEMBER 

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

H. Johannes de Doper 10.00 uur 
Eucharistieviering; voorgangers kapelaan Rodrigo 
Rojas en diaken Peter Hoefnagels 
M.m.v. leden Zangkoor Ortus o.l.v. T. Bossers 
 

Basiliek St. Jan  10.00 uur 
Hoogmis 
Voorganger pastoor H. Akkermans 
M.m.v. leden Capella Catharina o.l.v. J. Willems 
Er is dan een kindernevendienst  
 

H. Marcoen   11.00 uur 
Eucharistieviering, Gezinsviering 
Voorgangers pater Th. van der Leest  
en pastoraal werker A. Buijs 
M.m.v. leden Gemengd Koor Marcoen  
 
TWEEDE KERSTDAG 26 DECEMBER 

Basiliek St. Jan  10.00 uur 
Hoogmis – Parochiële viering 
Voorganger pater Richard Steenvoorde O.P. 
M.m.v. leden Gregoriaans koor o.l.v. J. Willems en 
organist F. Bullens 
 

OUD EN NIEUW 

Zondag 27 december 
Feest van de Heilige Familie 
Verrijzenis   9.30 uur 
Woord- en Communieviering 
Voorganger G. van Bree 

http://www.chemin-neuf.nl/
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Basiliek St. Jan  10.00 uur 
Eucharistieviering  
Voorgangers pastoor Han Akkermans en  
Kapelaan Rodrigo Rojas 
 

H. Marcoen   11.00 uur 
Woord- en Communieviering 
Voorganger H. Berflo 
 

Dinsdag 31 december 
Basiliek St. Jan  17.00 uur 
Vespers (onder voorbehoud) 
Voorganger Han Akkermans 
M.m.v. Scola Bavonensis 
 

Antoniushuis De Vinder 
Oudejaarsviering 
Woord en Gebed 
Voorgangers J. Poppelaars en G. Berende 
  

Zalig nieuwjaar 
 

Vrijdag 1 januari 
H. Maria Hoogfeest – parochiële viering 
Basiliek St. Jan  10.30 uur 
Eucharistieviering  
Voorgangers pastoor Han Akkermans,  
kapelaan Rodrigo Rojas en diaken Peter Hoefnagels 
 

Zondag 3 januari 
Openbaring des Heren / Driekoningen 
 

Verrijzenis   09.30 uur 
Woord- en Communieviering 
Voorganger H. Berflo 
 

Basiliek St. Jan  10.00 uur 
Eucharistieviering 
Voorgangers pastoor Han Akkermans,  
kapelaan Rodrigo Rojas en diaken Peter Hoefnagels 
Er is dan een kindernevendienst  
 

H. Marcoen   11.00 uur 
Woord- en Communieviering 
Voorganger H. Berflo  
 

Zondag 17 januari  
Opening Week van Gebed 
Verrijzenis   9.30 uur 
Oecumenische viering 
Voorgangers ds. M. Boevé en diaken P. Hoefnagels 
 

 

CARINANIEUWS (vervolg) 
 

■ ALPHA ONLINE  

Voor wie?  
Alpha is voor iedereen die nieuwsgierig is naar het 
katholiek geloof. Er is alle ruimte om het gesprek 
aan te gaan en je vragen en ideeën te delen.  
 

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

Online?  
Ja, je hoeft de deur niet uit. Geen oppas te rege-
len. Je kunt zo met een kop koffie of thee op de bank 
inloggen. Lekker makkelijk!  
 
Wanneer?  
Maandag 4 januari; 11 januari; 18 januari;  
25 januari; 1 februari; 8 februari; 22 februari;  
8 maart; 15 maart; 22 maart en 29 maart van  
20.00 uur tot 21.15 uur.  
Vrijdag 26 februari van 20.00 tot 21.15 uur.  
Zaterdag 27 februari van 9.30 uur tot 12.30 uur.  
Aanmelden   
Vóór 1 januari 2021 via de website:  
www.catharina-parochie.nl  
Contactpersoon: Annemiek Buijs,  
Tel. 06 - 16 32 44 65  
 

■ DE EERSTE BLIK, TENSLOTTE  

Wie loopt er in de vakantie niet eens nieuwsgierig 
een kerk binnen—om te kijken, om een kaarsje op 
te steken of even de stilte te zoeken? Zo’n kerk be-
kijk je anders dan je eigen parochiekerk. Wat valt je 
op, wat trekt je aandacht?  
  

Kijk op deze wijze eens naar twee totaal verschil-
lende kerken van onze parochie: de Basiliek in het 
centrum en de Verrijzeniskerk aan de zuidkant van 
Oosterhout.  
 
 

Het bekendst is de Basiliek. Als je op de Markt 
staat, zie je de opvallende kerk onmiddellijk. Het is 
een aandachttrekker in heel de omgeving; een mas-
sief ogend gebouw met dikke muren en een 
enorme vierkante toren. Deze kerk straalt macht en 
gezag uit.  
 

http://www.catharina-parochie.nl/
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Heel anders is dat bij de Verrijzeniskerk. Als je naar 
het winkelcentrum rijdt en je zoekt deze kerk, dan  
moet je moeite doen om haar te vinden. Het ge-
bouw is een onderdeel van rijtjeshuizen en apparte-
menten. Een hoekhuis als hoeksteen van onze sa-
menleving?   
Het leeftijdsverschil tussen deze kerken en de maat-
schappelijke en culturele omgeving waaruit ze voor-
komen, verklaren het verschil dat je ziet in de op-
vatting over de plaats van de kerk in de samenleving 
en over de liturgie.  
  

Dat merk je meteen als je binnengaat.   
Loop je de Basiliek binnen door de hoofdingang,  
dan kom je eerst door een voorportaal, een soort 
tussenruimte tussen de wereld en het Goddelijke. 
Hier proef je de opvatting dat de kerk een heilige 
ruimte is, waar je God kunt ontmoeten. Zijn groots-
heid, groter nog dan die van de wereldlijke macht-
hebbers, is te zien aan het interieur van zijn wo-
ning. Het kan niet mooi genoeg zijn. Ervaring van 
schoonheid en harmonie kan mensen toegankelij-
ker maken voor de aanwezigheid van God. Bij het 
betreden van de ruimte voel je de sacrale sfeer, die 
opgeroepen wordt door de versieringen, de beel-
den, de schilderijen—en door het licht dat binnen-
valt door de glas-in-loodramen. Dat zie je vooral  als 
de zon schijnt. Licht in de kerk heeft een symboli-
sche waarde. Zingen we met Pasen immers niet  
‘Licht van Christus’ en vieren we met Kerstmis niet 
de geboorte van het Licht?  
Het licht laat ons ook de aloude verhalen zien over 
Christus en zijn volgelingen, oorspronkelijk bedoeld 
voor de niet-geletterden en als leerzaam kijkspel. 
 

Hoe anders is dat in de Verrijzeniskerk.  
Hier kom je via een grote houten deur in een lichte 
hal, die toegang geeft tot een Mariakapel en 
een gang met verschillende ruimtes voor bijeen-
komsten. De gang wordt helder verlicht door een  
binnenplaats. Er is een garderobe en een koffiebar 
en aan het einde van de gang is de liturgische 

ruimte. Dit is de plaats waar mensen samen liturgie 
vieren, maar is ze is ook geschikt voor andere activi-
teiten, zoals een vrijwilligersdag voor de paro-
chie. Hier kom je God tegen door ontmoetingen 
met mensen, door oog te hebben voor hun vreug-
des en verdriet en hun krachten en zwakheden.  
 

 
 

Ook hier is het licht belangrijk: niet alleen om de  
schoonheid van het gebouw zelf te laten zien, maar 
ook om ons zonder afleiding te brengen tot het we-
zenlijke van ons bestaan. Schoonheid zonder die  
diepere betekenis is immers oppervlakkig en snel 
vergeten. Je ziet hier geen muurschilderingen of 
schilderijen van de oude verhalen. Zulke afbeeldin-
gen zijn ook niet meer zo nodig sinds de liturgie na 
het Vaticaans Concilie van 1965 in de volkstaal is. 
Toch is deze kerkruimte heel speciaal. De stoelen 
staan in een bijna halve cirkel voor het altaar, wat 
het gemeenschapsgevoel in de liturgie versterkt. 
Deze ruimte heeft echter ook een sacraal ele-
ment. De gebogen felgele wand achter het altaar 
weerkaatst het binnenvallende licht. Het valt op het 
altaar, wijzend naar Christus, die hier aanwezig is  
tussen de mensen.    
Wij, als kerkgangers, kunnen genieten van de  
schoonheid in beide kerken, van de ruimtes, van  
het licht en luisteren naar het Woord.   
  

Liesbeth Berflo  
 

■ DE GERARDUSKALENDER 2021   

Een cadeau voor de feestdagen   
De Gerarduskalender, verkrijgbaar in Antoniushuis 
‘De Vinder’, vindt gretig aftrek. Het is per slot van re-
kening ook een aantrekkelijk geschenk om de ko-
mende feestdagen cadeau te doen aan familiele-
den, vrienden of kennissen. De ontvanger heeft er 
elke dag van het jaar plezier van, want de Gerardus-
kalender is een dagscheurkalender.  
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Op de voorkant staan elke 
dag een spreuk, de feest-
dag, en de zon- en maan-
standen. Op de achterkant 
van elke bladzijde staan 
taalgrappen, puzzels, een  
bezinning of nuttige infor-
matie.  
De prijs voor de kalender 
bedraagt € 7,95. Het bijbe-
horende schild is gratis en 

aan beide zijden bedrukt.   
Te koop in:   
Antoniushuis ‘De Vinder’, Sint Vincentiusstraat 113 
A, Oosterhout. Tel. 01 62-47 09 54.   
In verband met de coronamaatregelen graag gepast 
betalen. Daardoor vermijden we handcontact.  
  

De openingstijden zijn maandag t/m vrijdag van 
9.00 tot 12.00 uur en op dinsdagmiddag van 
13.30 tot 16.00 uur.  
Bent u moeilijk ter been, neem dan telefonisch 
contact op.  
  

Thea van der Zanden   
Telefoon 01 62–45 91 67  
  

■ KLEDINGBEURS “DE VINDER”  

Gratis kleding voor mensen met een smalle beurs  
Wanneer:  
Op afspraak op maandag, dinsdag, woensdag en 
vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur.  
Waar:  
Sint Antoniushuis ”De Vinder”  
Sint Vincentiusstraat 113A  
4901 GJ Oosterhout  
tel. 01 62-47 09 54  
Afspraak maken:   
antoniuskern@catharina-parochie.nl  
tel. 0162-47 09 54  
 

■ NIEUWS VAN H. MARCOEN  

Zondag 4 oktober hebben de inwoners van Dorst de 
Poolse bevrijders herdacht die om het leven zijn ge-
komen bij de bevrijding van Dorst eind oktober ’44.   
Ook is stilgestaan bij de Dorstenaren die in de  
Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen.  
De traditie om hen begin oktober te herdenken en 
een groet te brengen aan Maria is in ere gehou-
den. In plaats van een processie met fanfare en 
kerkkoor vanuit onze H. Marcoenkerk is een klein 

gezelschap samengekomen bij de Vredeskapel voor 
een herdenking die voorgegaan werd door pastoor 
Han Akkermans.  
Na de mooie en warme woorden van de pastoor, 
vertolkte Justyna Aarts in haar moedertaal Pools  
een aangrijpend lied over een soldaat die met zijn  
rugzak over het slagveld trok.  
Zij zong het a-capella, hetgeen veel indruk maakte. 
Ook bad zij met een vriendin in het Pools het Onze 
Vader en het Weesgegroet.  
  

De H. Marcoen geloofsgemeenschap heeft de over-
leden Dorstenaren van het afgelopen jaar en alle 
overledenen op bijzondere wijze herdacht.  
Omdat de kerk in verband met coronarestricties ge-
sloten was, hebben we op zondag 1 november (Al-
lerheiligen) en maandag 2 november (Allerzielen) 
op een ingetogen wijze een kaarsje voor hen opge-
stoken in de kapel op het kerkhof. Een sobere acti-
viteit die past in de beangstigende tijd waarin we le-
ven. De pastoor heeft met Allerzielen alle graven ge-
zegend en aandacht gegeven aan onze geliefden die 
heen zijn gegaan. 
  

Wellicht heeft u al gezien dat vrijwilligers druk in de 
weer zijn met de aanleg van een speciale plaats 
waar de as van overledenen kan worden uitge-
strooid, links van de kapel.  
Tevens worden ornamenten gebouwd om het kerk-
hof te maken tot een plaats waar het goed toeven 
is, een plaats van bezinning. We hopen dat het 
strooiveld nog dit jaar ingezegend en in gebruik ge-
nomen kan worden. U wordt hiervan tijdig op de 
hoogte gebracht. Met dank aan de financiële bij-
drage van een Dorstse familie, de bedrijven die te-
gen korting het materiaal hebben geleverd en de 
vrijwilligers die al het werk verrichten.  
  

Op zondagochtend vieren we om 11.00 uur weer in 
onze kerk. Daar we maar met 30 personen samen 
mogen komen, dient u zich vooraf aan te melden als 
u de dienst wilt bijwonen. U kunt zich op vrijdagoch-
tend tussen 10.00 en 12.00 uur aanmelden op num-
mer 06-51 41 15 00.  
 

Parochiekerncommissie  
H. Marcoen Dorst  
 

■ NIEUWS VAN H. JOHANNES DE DOPER  

In november was het de dag van Allerzielen.  
Het kerkhof was ook dit jaar weer keurig netjes ver-
zorgd door de groep, die het hele jaar het kerkhof 

mailto:antoniuskern@catharina-parochie.nl
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onderhoudt. Vele parochianen hebben bloemen bij 
de graven gelegd. Mensen herdenken elk jaar hun 
dierbaren, samen met familie en vrienden. Helaas 
was het dit jaar anders. Het pastorale team was 
voorbereid op een minimaal aantal bezoekers. On-
der de regels van het RIVM werden twee vieringen 
aangeboden. Jammer dat veel mensen dit keer 
veelal niet samen konden komen.  
Wij wensen nabestaanden heel veel sterkte voor nu 
en in de toekomst.  
  

Op vier zaterdagen heeft in onze kerk de voorberei-
ding voor de Eerste H. Communie plaatsgevon-
den. Pastoraal werkers Annemiek Buijs en Ineke 
Leemput, pastoor Han Akkermans en diaken Peter 
Hoefnagels hebben de kinderen voor en tijdens de 
viering om 19.00 uur begeleid.   
 

Eigenlijk kon men in de coronaperiode niet veel or-
ganiseren. Wij hopen dat de parochianen gezond 
blijven en volgend jaar weer voor meerdere activi-
teiten in en bij de kerk welkom kunnen zijn.  
  

We gaan Kerst in de kerk ook 'coronaproof' vieren. 
Hoe dat precies zal gaan? Om daar antwoord op te 
kunnen geven, moeten we nog afwachten wat de 
regels van het de RIVM in de decembermaand zullen 
zijn.  
  

Wij wensen u allen een heel fijne Kerst toe en een 
voorspoedig 2021.  
  

Namens PKC H. Johannes de Doper  
Anny van Dongen  
 

■ NIEUWS VAN VERRIJZENIS 

Warm welkom kapelaan Rodrigo  
Mede in de Verrijzeniskerk ging op 8 november ka-
pelaan Rodrigo voor naast pastoor Han—de eerste 
keer na zijn benoeming als kapelaan. Aan het eind 
van de viering overhandigde Jo van Beek, namens 
onze geloofsgemeenschap, het altaarbloemetje aan 
kapelaan Rodrigo als blijk van warm welkom, waar-
bij zij de wens uitsprak dat hij zich snel thuis zou voe-
len in de parochie.   
Kapelaan Rodrigo sprak de aanwezigen toe en ver-
telde dat hij het fijn vond te mogen werken als ka-
pelaan in de Catharinaparochie, waarbij hij aangaf 
dat er twee factoren zijn, die in het begin een be-
lemmering kunnen vormen: de taal en de gewoon-
tes ter plaatse. Hij hoopt dat hij zich beide snel eigen 
kan maken en dat wij hem daarbij willen helpen.  

Een bemoedigend applaus was het antwoord van de 
aanwezigen.   
  

Gerrie van Bree  
 

Verrijzeniskerk in Coronatijd  
Evenals bij alle andere kerken is ook in de Verrijze-
niskerk het aantal bezoekers beperkt. Na de eer-
ste lockdown tot circa 55 bezoekers. Zoveel stoelen 
kunnen we op anderhalve meter afstand van elkaar 
kwijt in onze kerkruimte. De afgelopen maanden is 
het aantal op maximaal dertig bezoekers gesteld.  
  

 
 

De eerste weken ontstond een zeer onwennige si-
tuatie. Uiteraard omdat er zeer strenge regels wa-
ren ten aanzien van de routes in onze kerk. Er was 
een aparte route naar de kerkzaal toe en ook een 
route vanuit de kerkzaal weer naar buiten.  
Bij de ingang werd men gecontroleerd en moes-
ten de handen worden ontsmet. Het vreemd-
ste was dat we niet samen mochten zingen. En de 
vredeswens vond plaats via een knik met je hoofd 
en/of een zwaai met je hand. Het was, het ís kil. En 
zeker als dan ook nog het moment van met circa 35 
tot 50 mensen samen koffiedrinken na afloop van 
de viering verdwijnt, dan vallen velen in een gat na 
de viering. Immers is voor velen de viering en de 
koffie na afloop een mooie start van de zondag.  
Gelukkig hebben we een aantal weken koffie/thee 
(soms met gebak) mogen drinken bij Floralia 
(www.floraliapark.nl). Daar werden we gastvrij en 
uiteraard met in acht neming van alle afspraken 
rondom corona ontvangen. Sinds oktober is dat ook 
niet meer mogelijk.  
  

Uiteraard kijken we erg uit naar verruiming van de 
mogelijkheden om samen te kunnen vieren. Samen 
ook met de mensen die nu niet kunnen komen om-
dat de kerktaxi niet meer rijdt en de mensen die na 
afloop van de viering genieten van het samenzijn 

http://www.floraliapark.nl/
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met koffie/thee. En natuurlijk ook de bezoekers van 
Inloop de Herberg die er op dinsdagochtend en don-
derdagmiddag waren.  
  
Maar ondanks dat we veel missen, zijn wij toch blij 
met het feit dat wij elke zondag met dertig kerkbe-
zoekers en een klein aantal voorzangers samen met 
één van de leden van het pastorale team kunnen 
vieren in onze Verrijzeniskerk.  
  

Jos Bleijlevens  
 

■ STILSTAND IS VOORUITGANG  

Onlangs zag ik de documentairefilm Boer Peer over 
het leven van een eenvoudige boer in het Brabantse 
Maliskamp. Boer Peer was een vrijgezel en woonde 
bijna een eeuw (hij is 97 jaar geworden) op dezelfde 
plek, in dezelfde boerderij. Daar sleet hij zijn dagen 
na het overlijden van zijn ouders midden jaren 
’50, alleen en in stilte. Alle dagen van deze boer le-
ken op elkaar: eten, werken bij de dieren, eten, wer-
ken op het land, eten, de avond doorbrengen bij de 
houtkachel. Boer Peer had geen centrale verwar-
ming, douche, warm water, tv, radio of koelkast. 
Voor hij begon met de warme maaltijd, sloeg de 
boer een kruisteken en bad hij het Engel des Heren. 
Hij leefde sober en spartaans en hij runde zijn kleine 
boerderij alsof de tijd vanaf 1920 had stilgestaan. 
Het zeer eenvoudige leven van deze boer doet den-
ken aan het kloosterleven met haar structuur en 
rust. De monnik contempleert in de kapel;  
Boer Peer contempleerde bij de houtkachel.   
 

De eenvoudige levensstijl van Boer Peer en van 
kloosterlingen staat haaks op de levensstijl van de 
gemiddelde Nederlander anno 2020. Die gemid-
delde Nederlander heeft een luxeleven en niet zel-
den een overvolle agenda, volgepland met werk en 
met sociale activiteiten. Het credo is im-
mers 'You Only Live Once': je moet alles uit het le-
ven halen en vooral leven in het hier en nu. Maar 
leidt deze levensstijl met bijkomende prestatiedruk  
ook tot tevredenheid en geestelijk welzijn? Waar 
maken we ons eigenlijk druk om? Het beklimmen 
van de maatschappelijke ladder, de hoogte van   
onze bankrekening en status? Weten we waar we 
het voor doen en waar we naartoe leven? Ik hoop 
dat deze over het algemeen nare coronatijd ook een 
les voor ons kan zijn. Ik ken aan de ene kant jonge 
mensen die zo snel mogelijk ‘terug naar normaal’ 
willen, of het zelfs hebben over ‘zoveel mogelijk in-
halen’. Aan de andere kant spreek ik veel leeftijds-  

genoten (ik ben 30 jaar) die heel goed kunnen wen-
nen aan de legere agenda, de kleinere gezelschap-
pen en de rust. Zij stellen zich nieuwe vragen,  
komen tot nieuwe inzichten en formuleren funda-
mentelere doelen.   
 

Boer Peer en de kloosterling laten ons zien dat we 
heel goed met minder spullen en activiteiten kun-
nen en dat je niet ‘alles’ uit het hier en nu hoeft te 
halen. En nee, we hoeven niet als een kluizenaar te 
leven, maar we kunnen wel eenvoudiger le-
ven, wat minder doen en met minder toe.  Als 
we dat doen kunnen we stilstaan en het stil maken 
in onszelf, dan kunnen we ons afwenden van bijza-
ken, van onrust en onvrede. Dan kan God tot ons 
spreken en kunnen we ons richten op de kern, op 
waar het om gaat. Dan zetten we onze talenten niet 
langer alleen in voor onszelf, maar werken we aan 
het Koninkrijk van God hier op aarde. Dan wer-
ken we aan gerechtigheid, vrede en vreugde. In alle 
drukte en lawaai van de moderniteit kunnen wij de 
Allerhoogste misschien niet altijd goed horen. Hij 
spreekt vaak tot ons in de stilte, als wij ons naar bin-
nen keren. Dan kan stilstand vooruitgang worden.  
 

Gerard van Nunen  
 

DIACONIE 
 

■ OECUMENISCHE WERKGROEP ARMOEDE  

Bij dezen willen wij nog eens duidelijk laten weten 
dat onze Werkgroep graag bereid is een financieel 
helpende hand te bieden. Zeker aan burgers van 
Oosterhout die het, mede door corona, niet makke-
lijk hebben de eindjes aan elkaar te knopen.  
Bel mij op en vertel wat u nodig hebt, en waarom,  
en wij gaan aan de slag.  
  

Namens de Werkgroep,   
Jan Kuijpers  
tel. 0162–43 79 22  
 

■ DIACONIE IN DE VINDER 

Samen er zijn voor elkaar  
Ondanks alle coronamaatregelen zijn de vrijwilligers 
in de Vinder waar het mogelijk was doorgegaan met 
hun activiteiten. Dat is gebeurd op verschillende 
manieren. Veel mensen hebben meegeholpen met 
het opknappen van de Vinder en de grote verhuis-
operatie van de spullen van de Vinder vanuit de 
kerk. Uiteraard met mondkapjes en op gepaste af-
stand.  
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Diaconie betekent in de Vinder: aandacht geven aan 
elkaar. Soms kan dat door een praatje bij de koffie-
ochtenden. Iedereen is van harte welkom, tot het 
getal van vijftien bezoekers is bereikt. Maar dat 
loopt altijd prima. Aandacht geef je ook door men-
sen te verwelkomen die op zoek zijn naar ruimte om 
samen de eenzaamheid een klein beetje op te los-
sen. De stichting Seniorencollectief Oosterhout had 
eerst onderdak in de grote zaal in de Doelen, maar 
door een aantal maatregelen kon dat niet meer. Op 
hun vraag of er in de Vinder ruimte was voor hun 
activiteiten heeft de PKC meteen "ja" gezegd. Drie 
middagen per week zijn de bewoners van de aan-
leunwoningen van harte welkom om hun activitei-
ten uit te voeren, alles uiteraard binnen de gel-
dende maatregelen. Een van de activiteiten is 
bloemschikken. Er is al afgesproken dat ze voor pa-
rochianen van de H. Catharinaparochie kerststukjes 
gaan maken, die door vrijwilligers thuisgebracht zul-
len worden. Zo help je elkaar!  
 

Een andere groep zonder huisvesting is Moove. 
Deze organisatie probeert senioren meer te laten 
bewegen. Een keer per week komt een grote groep 
samen in de kerk. Daar kun je meer dan voldoende 
afstand van elkaar houden en toch goed bewegen.  
 

Ook het VinderVakantiewerk van de H. Catharina-
parochie is welkom in de Vinder, evenals de Alpha-
cursus. Dat geldt ook voor de Iconencursus, die op 
zaterdag gebruik maakt van het gebouw.  
 

In de kerk staat ook een grote kledingbeurs opge-
steld. Op afspraak kunnen mensen, die daar be-
hoefte aan hebben, onder begeleiding van vrijwil-
ligers van de Vinder kleding uitzoeken voor hun ge-
zinsleden. Ook was er de Sinterklaasactie. Goed en 
bruikbaar speelgoed werd in alle parochiekernen in-
gezameld en in de Vinder gereed gemaakt om aan 
de kinderen aan te bieden. Samen voor elkaar!  
 

De PKC en de vrijwilligers van de Vinder wen-
sen u een vredig Kerstfeest toe en een zalig Nieuw-
jaar.  
 

Namens de PKC Antoniuskern,  
Theo Michielsen  
 

■ STAND VAN ZAKEN VASTENACTIE   

Tot nu toe hebben de opbrengsten van 2019 en 
2020 onze verwachtingen ver overtroffen! In 2019 
hadden we verwacht dat we € 3.000,00 zouden op-
halen.  

Met de bijdrage van 50% de BVA (Bisschoppe-
lijke Vasten Actie) zou dat betekenen dat we  
€ 4.500,00 naar Centre Simama over konden ma-
ken. Uiteindelijk hebben we € 11.450,00 over kun-
nen maken!  
We dachten vervolgens: laten we voor 2020 maar 
eens uitgaan van een opbrengst van € 10.000,00. Tel 
daar dan nog eens de bijdrage van € 5.000,00 bij van 
de BVA dan kunnen we € 15.000,00 overmaken.   
Intussen hebben we alle opbrengsten binnen en het 
totaal dat er nu ten goede komt aan Centre  
Simama is € 16.163,00.  
 

Graag willen we de gulle gevers van de Catharina-
parochie en ook van de St.-Bernardusparochie uit 
Oudenbosch, die dit jaar aangesloten is, hartelijk 
danken voor hun bijdrage.  
Omdat we al een behoorlijk bedrag aan toezeggin-
gen binnen hebben voor 2021, zijn we zo 'bru-
taal' om volgend jaar voor een opbrengst van  
€ 16.000,00 te gaan. Dat is dus het bedrag dat we 
denken op te halen aan collectes, de reeds toege-
zegde bedragen, en wat er binnenkomt via de bank. 
Tel daar nog eens 50% bij van de BVA, dan zou er 
een bedrag van € 24.000,00 overgemaakt kunnen 
worden naar Centre Simama. Omdat ook onze 
plaatselijke Caritas een flinke duit in het zakje doet, 
betekent dat van elke € 100,00 er ongeveer  
€ 200,00 naar ons goede doel gaat! Het verhaal dat 
er het nodige aan de strijkstok blijft hangen, gaat 
dus beslist niet op! Integendeel, de strijkstok do-
neert zelf ook!  
 

In een apart artikel zal Henny Hoedemaker zijn ver-
haal vertellen, over o.a. de besteding van het geld in 
Kisangani. Wij hopen dat we in 2021 weer op jullie 
gulle bijdrage kunnen rekenen!  
  

Namens de werkgroep Vastenactie  
Kees de Kok  
 

■ BISSCHOPPELIJKE VASTENACTIE  

Het tweede jaar van onze actie voor Centre  
Simama in Kisangani (Congo) is, zoals hierboven te 
lezen is,  met een prachtig resultaat afgerond. We 
hadden er een hard hoofd in omdat aan het begin 
van de vastentijd de coronacrisis los barste, maar de 
vrijwillige medewerkers hebben niet stil gezeten.  
Er zijn huis-aan-huis flyers rondgedeeld en toen we 
begin september de balans opmaakten, bleek 
er maar liefst € 16.163,00 opgehaald te zijn, veel 
meer dan in 2019.   
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Dank voor de spontane en bereidwillige medewer-
king van alle vrijwilligers en allen die zo genereus 
hebben bijgedragen aan dit prachtige resultaat. De 
steun van de vrienden uit Nederland wordt bijzon-
der op prijs gesteld. Het is een substantiële bij-
drage voor het centrum, dat het tijdens deze pan-
demie extra zwaar te verduren heeft. De zorg gaat 
door, ook voor patiënten die de zorg niet kunnen 
betalen. Een extra steuntje in de rug komt dus goed 
uit.   
 

 
 
We overleggen nu via e-mail over de besteding van 
de gelden. Daarbij richten we ons op het onafhan-
kelijk functioneren van het centrum. Met een ver-
dergaande professionalisering kan het een medisch 
centrum worden dat de wijde omtrek bedient; denk 
daarbij aan afstanden van 300 tot 500 km.  
 
Voor de behandeling van gehandicapte kin-
deren wordt een aparte afdeling ingericht. Voor dat 
doel draagt Stichting Bisschop Bekkers € 2.500,00 
bij. Met een laptop en een beamer kunnen de the-
rapeuten informatie geven aan moeders om kin-
deren met een motorische achterstand bij te staan. 
Verder willen wij de orthopedische instrumentma-
kers helpen bij de uitbreiding van de mogelijkheid 
gehandicapten aan orthesen te helpen.   
          
Dit jaar laat de coronasituatie niet toe om naar 
Congo te reizen. Volgend jaar is het de derde en 
laatste keer dat we onder de vlag van de BVA actie 
voor Centre Simama kunnen voeren.  De Caritas van 
de parochie voegt nog 35% toe aan opbrengst. De 
BVA verhoogt het totale bedrag nog eens met 
50%. Zo wordt iedere euro uiteindelijk bijna verdub-
beld. We leggen de lat voor 2021 hoog… WE GAAN 
ERVOOR.  
  

Henny Hoedemaker  

 

STICHTING LUDENS 
 

Terugblik programma afgelopen jaar  
Na het succesvolle openingsconcert in januari 2020 
met het HOT Jazz Trio moesten vanwege het uitbre-
ken van de coronaepidemie alle concerten (onder 
andere het geplande Passieconcert en het jaarlijkse 
Benefietconcert) worden afgezegd. Gelukkig kon de 
Marktconcertserie in juli en augustus doorgaan. Net 
voor het openingsconcert kwam er een versoepe-
ling, zodat maximaal 100 bezoekers konden genie-
ten van deze wekelijkse inloopconcerten. Gemid-
deld maakten tussen de 50 en 100 bezoekers van 
deze mogelijkheid gebruik en zij spraken alom hun 
waardering uit voor het kunnen voortzetten van 
deze serie, ook in coronatijden.  
 

 
Persoonlijke hoogtepunten waren het openingscon-
cert, met een keur aan muzikanten uit eigen gelede-
ren, het indrukwekkende Wout Kalkman Memorial 
Marktconcert met drie musicerende kinderen  
Kalkman, en het educatieve slotconcert op Open  
Monumentendag, waarbij ook een nieuw stuk voor 
vijf toetsinstrumenten van de hand van muzikaal ad-
viseur Frans Bullens ten doop werd gehouden. 
 

Ook het jaarlijkse Dierendagproject begin oktober 
kon—met een enigszins aangepast programma—
nog net op tijd doorgang vinden voor de 
tweede lockdown. Wederom konden vijf basis-
schoolklassen (bijna 150 leerlingen in totaal) kennis-
maken met het Doe-orgeltje en het Maarschalker- 
weerdorgel.  
Op zondag 4 oktober werd dit project traditiege-
trouw afgesloten met een orgelsprookje, dit jaar ge-
titeld Beertje Paddingtons eerste orgelconcert. Van-
wege de coronaregels hebben we besloten om drie 
voorstellingen te spelen. Niet geheel verbazingwek-
kend waren deze voorstellingen alle drie uit-
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verkocht en zowel ouders als kinderen waren zeer 
lovend over de vertolking van dit sprookje!  
Resterend programma 2020  
Stichting Ludens heeft besloten om het jubileum-
concert voor Frans Bullens te verplaatsen naar vol-
gend jaar. Wel wordt getracht een vorm te vinden 
waarin het jaarlijkse Kerstconcert op zondagmiddag 
13 december a.s. kan doorgaan. Nadere berichtge-
ving volgt via de websites van de parochie en van 
Stichting Ludens.  
  

Ton Stevens,  
organist Capella Catharina en muzikaal adviseur 
Stichting Ludens  
 

UIT DE KLOOSTERS 
 

Plannen in de Onze Lieve Vrouwe Abdij  
Achter de muren van de Onze Lieve Vrouwe Abdij 
gonst het momenteel van plannen en activiteit.  We 
hebben als gemeenschap een lange weg van onder-
scheiding achter de rug.  We geloven dat ook in deze 
tijd behoefte is aan verstilling, aan gebed, aan leven 
in verbondenheid met God en met elkaar,  aan de 
schoonheid van de liturgie. Er is ons een schat over-
geleverd die we hopen door te mogen geven aan 
een nieuwe generatie en delen met de mensen om 
ons heen.   
   

Een stukje geschiedenis   
Na het Tweede 
Vaticaans Concilie 
maakte niet al-
leen de Kerk maar 
ook het klooster-
leven veranderin-
gen door. De kerk 
werd heringericht 
zodat de zusters 
en de gasten sa-
men in het schip 
van de kerk kon-
den zitten: één 
Volk van God.  

Er kwam een gastenhuis, zodat mensen ook voor 
meerdere dagen in het gebedsritme konden delen. 
Zo ontstond een vierkant, opgebouwd rond de 
kerk.   
 

De oude villa Vredeoord was bouwvallig geworden 
maakte plaats voor de nieuwe hoofdingang en 
werkruimtes. Het oude klooster uit het begin van de 

20e eeuw was te klein voor het aantal zusters, 
daarom werd een nieuwe vleugel gebouwd.  
Zo is in de jaren ’70 en ’80 onder leiding van archi-
tect Frans Ruys een nieuw kloostercomplex ont-
staan. Twee open binnenhoven en twee gesloten 
binnenhoven vormen een harmonieus geheel 
waarin open en gesloten, oud en nieuw  met elkaar 
verbonden zijn. De kerk staat centraal in het com-
plex.    
  

Toekomst  
Anno 2020 maken we een keuze voor de toekomst 
van onze gemeenschap. Een kleine gemeen-
schap waarin we voor elkaar zorg dragen, en op 
onze  eigen biddende manier betrokken  blijven bij 
de ontwikkelingen in kerk en samenleving. Door het 
ontvangen van mensen die individueel of in groep 
deel kunnen nemen aan ons gebed en mee kunnen 
leven op het ritme van de liturgie kunnen we voor 
velen een ruimte bieden om inspiratie en bemoedi-
ging op te doen voor hun eigen leven.   
  

Daarom hebben we samen met architect Lu-
kas Ruijs een plan ontwikkeld. Het oude monaste-
rium wordt grondig gerenoveerd en  duurzamer   
gemaakt om voor de gemeenschap als woonplaats 
te dienen.    
Het portaal van de kerk krijgt een vernieuwd aan-
zien, en zal in directe verbinding staan met de 
hoofdingang van het klooster. Het is een uitdrukking 
van de gastvrijheid die Sint Benedictus ons in 
zijn Regel aanwijst. Daarom zal ook het gasten-
huis worden opgeknapt.   
De gemeenschap gaat dus de gebouwen aan de 
westzijde gebruiken. Voor de andere helft van de 
gebouwen hebben we een bestemming gezocht die 
een aantal kernwaarden met ons deelt: zorgzaam-
heid, stabiliteit en rust. Ondertussen hebben we een 
intentieovereenkomst gesloten met ouders van 
geestelijk gehandicapte kinderen.  In de vleugels 
aan de oostzijde – ongeveer de contouren van de 
voormalige kostschool ‘Vredeoord’  willen zij voor 
zestien mensen een duurzame werk– en woonom-
geving creëren: ’t Kloosterhuys.   
 

  

Het is voor ons een spannend najaar, waarin we ho-
pen dat al onze plannen stap voor stap werkelijk-
heid mogen worden. We hopen van harte dat we 
volgend jaar tegen Kerstmis u in een vernieuwd huis 
kunnen verwelkomen!  
 

Zr. Martha Verstraeten osb   
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Dienst in crematorium/ op begraafplaats 
zonder voorafgaande kerkdienst 

€ 405 

Stipendium (gebedsintentie) €   11 
 

Bij doop, Eerste Communie en Vormsel brengen we 
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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 
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Voor gezelligheid en sfeer moet je
bij De Kloek zijn

Staal, het is onze 
tweede natuur
EBRS staalconstructies
Ontwerpen, construeren en monteren van 
maatwerk staalconstructies in een hand. Bel: 0162 46 09 96  •   www.ebrs.nl

Monuta Westen & Holterman 
T 0162 - 47 13 57 
 (24 uur per dag bereikbaar)
I www.monutawestenenholterman.nl

Graag neem ik u de zorg uit handen zodat u in alle rust afscheid 
kunt nemen. U kunt mij altijd bellen voor een vrijblijvend gesprek.

Ik ben er
voor u.
Corina Holterman

Westen & Holterman

93x63 Adv Monuta Westen en Holterman.indd   1 17-01-19   09:27
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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 

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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