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Beste mensen, 
 
Namens het parochiebestuur en het pastoraal team wil ik u de volgende mededeling doen. Het 
betreft de samenstelling van het pastoraal team. 
 
Ten eerste willen we u informeren over de gezondheidssituatie van onze pastoor, Han Akkermans. 
Zoals u wellicht al vernomen hebt is pastoor Akkermans vorige week donderdag met hartklachten 
opgenomen in het ziekenhuis. Afgelopen woensdag heeft hij een behandeling ondergaan, die goed 
is verlopen. Op donderdag is pastoor Akkermans uit het ziekenhuis ontslagen. Hij kan nu thuis 
verder herstellen. 
 
 
We willen u ook informeren over de opvolging van pastoor Akkermans. Op 29 mei bereikt onze 
pastoor de AOW-gerechtigde leeftijd. Pastoor Akkermans heeft al eerder aan bisschop Liesen laten 
weten dat hij met het bereiken van deze leeftijd graag een stap terug wilt zetten. Hij wil de 
pastoorsfunctie neer leggen en hij hoopt dat de bisschop een andere pastoor kan benoemen in 
onze parochie.  
 
Bisschop Liesen heeft op kapelaan Jochem van Velthoven een beroep gedaan om pastoor te 
worden van onze parochie. Jochem van Velthoven komt uit onze omgeving en hij kent onze 
parochie goed. Hij is geboren en opgegroeid in Dorst. In 2009 is Jochem van Velthoven begonnen 
als priesterstudent aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. De laatste jaren van zijn 
priesteropleiding was hij stagiair bij pastoor Han Akkermans in Roosendaal, en in 2015 werd 
Jochem van Velthoven tot priester gewijd. Hij heeft vervolgens drie jaar als kapelaan gewerkt in de 
parochies van de regio Alphen-Gilze, en sinds 2018 is hij kapelaan in de drie parochies van Zeeuws 
Vlaanderen.  
 
Jochem van Velthoven heeft kennis gemaakt met het pastoraal team en het parochiebestuur van 
onze parochie. Die gesprekken zijn heel positief verlopen en het pastoraal team en het 
parochiebestuur zien hem graag komen als hun nieuwe pastoor. Daarop heeft bisschop Liesen 
besloten om Jochem van Velthoven te benoemen tot pastoor van de H. Catharinaparochie. 
De benoeming van de nieuwe pastoor gaat in op 20 oktober. Daarmee krijgt pastoor Van Velthoven 
tijd om zijn werkzaamheden in Zeeuws Vlaanderen goed af te ronden en over te dragen. Het is de 
bedoeling dat onze nieuwe pastoor gaat wonen in de pastorie op de Markt in Oosterhout. De 
datum waarop hij zal worden geïnstalleerd moet nog worden bepaald.  
 
Langs deze weg wensen wij pastoor Van Velthoven van harte proficiat met zijn benoeming bij ons. 
We zien uit naar een goede en vruchtbare samenwerking met hem.  Ook wensen we onze huidige 
pastoor een goed herstel toe. We hopen dat pastoor Akkermans spoedig weer in ons midden kan 
zijn. We realiseren ons dat hij in de komende tijd goed op zijn gezondheid zal moeten passen, en 
we zullen hem daarbij goed ondersteunen. We houden u op de hoogte van zijn herstel.   


