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Inleiding 

Het parochieblad van de H. Catharinaparochie is 

deze keer anders dan anders; meer foto’s dan 

teksten én we staan stil bij het afscheid van Han 

Akkermans als pastoor van onze parochie. 

Inmiddels is zijn werkkamer op de pastorie aan 

de Markt leeggeruimd.  

Zijn opvolger Jochem van Velthoven is pas in 

oktober beschikbaar. Hij wil zijn pastoraal 

engagement met de Zeeuws-Vlamingen goed 

afronden. Ondertussen leidt oud-vicaris-

generaal Vincent Schoenmakers met kundige 

hand en veel wijsheid het parochiebestuur en 

pastoraal team in deze tussenperiode.  

In dit blad impressies van activiteiten uit 

verschillende hoeken: parochiekernen en 

werkgroepen. Maar vooral aandacht voor het 

afscheid van een sympathieke herder: Han 

Akkermans.   

 

Diaken Peter Hoefnagels 

 

Een uitgebreid interview met pastoor Han 

Akkermans vindt u op volgende pagina. 

 

Van het pastoresteam 

Creativiteit kan een antwoord zijn op 

beperkingen. Dat hebben we afgelopen jaar als 

pastoraal team op verschillende manieren vorm 

en inhoud gegeven als het ging om de 

verkondiging van het evangelie en het nabij zijn 

aan mensen. Zo maakten we overwegingen naar 

aanleiding van de lezingen van de zondagen die 

door de plaatselijke tv-omroep (ORTS) werden 

uitgezonden. Ook was er een groep 

enthousiaste jonge parochianen die een 

livestream verzorgde van de zondagse 

Eucharistieviering in de basiliek. Het contact met 

parochianen was er via huisbezoek op afstand 

en via vele telefoongesprekken en een 

bemoedigend kaartje. Veel doopsels en 

huwelijken werden uitgesteld, maar uitvaarten 

van parochianen zijn ondanks restricties doorge-

gaan. Zo konden we mensen nabij zijn in deze 

moeilijke tijden. 

Het team dankt de organisten, dirigenten en 

zangers die zich ondanks de beperkingen in de 

liturgische samenkomsten de vieringen trouw 

en op een creatieve manier muzikaal hebben 

ondersteund. 

 

Diaken Peter Hoefnagels 

 

Van het bestuur 

De coronapandemie heeft zoals u zult begrijpen 

een belangrijke rol gespeeld in onze 

geloofsgemeenschap en van ons als bestuur de 

nodige aanpassingen gevraagd. Er is dan ook 

spoedig een coronacommissie samengesteld om 

ervoor te zorgen dat de gezondheid en 

veiligheid van ons allen zo goed mogelijk werd 

geborgd. We konden onze gebruikelijke 

gastvrijheid niet in stand houden. Er mochten 

minder mensen samenkomen en afstand 

houden werd de norm. Om toch zo veel 

mogelijk mensen te bereiken hebben we 

geïnvesteerd in een livestream vanuit de 

Basiliek, zodat u thuis op de bank de 

eucharistieviering kon en kan volgen. 

Dit jaar hebben we in onze parochie een tweede 

priester mogen verwelkomen in de persoon van 

kapelaan Rodrigo, een welkome aanvulling op 

ons team en een belangrijk persoon voor onze 

Arabisch sprekende christenen, van wie er 

steeds meer in onze omgeving zijn komen 

wonen. 

We hebben de eerste stappen gezet om de 

pastorie op de markt op de bovenverdieping 

bewoonbaar te maken voor onze toekomstige 

pastoor Jochem van Velthoven. Hij zal dus op  
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een centraal punt wonen en makkelijk 

aanspreekbaar zijn! Uitgangspunt is dat het 

pastoraal centrum op de begane grond blijft 

gehuisvest zodat eenieder zo goed mogelijk kan 

samenwerken en anderen kan ontmoeten. 

 

Financieel gezien is deze coronatijd een behoor-

lijke uitdaging voor ons als kerkgemeenschap 

door minder kerkbezoek, minder stipendia, 

uitvaarten, huwelijken, dopen, etc.  

Graag willen wij u dan ook bedanken voor de 

gaven die wij mochten ontvangen, dank u wel !  

 

Ons parochieblad zal voortaan maar twee keer 

per jaar verschijnen en ook nog in een andere 

vorm. We willen het actuele nieuws uit de 

parochie graag sneller bij u thuis hebben. 

Daarom komt er nu iedere maand een digitale 

nieuwsbrief uit die u op aanvraag ook thuis kunt 

ontvangen of achter uit de kerk mee kunt 

nemen. 

 

Graag spreken wij onze dank uit naar ons team 

en alle vrijwilligers (en dat zijn er velen!) voor 

hun onvoorwaardelijke steun en inzet in deze 

bijzondere tijd. 

 

Gerard Peeters 

Vice-voorzitter bestuur 

 

Interview met Pastoor Han Akkermans 

Sinds mei van dit jaar is Han Akkermans met 

pensioen. Op zondag 19 september neemt hij 

officieel afscheid als pastoor van de  

H. Catharinaparochie. Als we hem spreken is hij 

net terug van Schiermonnikoog, waar hij de 

afgelopen jaren regelmatig kwam. ‘Er is daar 

sinds 1915 een kapel die destijds gebouwd is 

voor een katholiek kindervakantieoord. Elke 

zondag is daar een dienst, verzorgd door 

pastores uit het hele land. Je kunt verblijven in 

een bungalowtje en met de opbrengst van de 

huur wordt de kapel bekostigd. Het is de 

noordelijkste kerk van Nederland. Ik hoop er de 

komende jaren toch wel wat vaker te zijn. Het is 

een spiritueel eiland: mensen komen er voor de 

stilte. Er wonen sinds vijf jaar ook Trappisten op 

het eiland en twee Karmelieten.’ 

Han bracht ook een bezoek aan de Trappisten 

op het eiland. Zelf woonde hij tot 1994 als  
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monnik in de Paulusabdij. Het kloosterleven 

blijft dus trekken? ‘Ja, mijn wortels liggen daar. 

Mensen hebben dat altijd wel aan mij gezien, 

ook in het pastoraat. In Oosterhout ging dat 

mooi samen. Ten eerste vanwege mijn 

betrokkenheid bij de Paulusabdij.  

Daar ben ik onlangs op zondag in de Mis 

voorgegaan. Dat zijn zo van die lijntjes die in 

Oosterhout zijn samengekomen vanuit mijn 

achtergrond. Destijds heb ik me gepresenteerd 

als een halve Oosterhouter en van die 

Oosterhoutse helft heb ik veel profijt gehad. Je 

weet al hoe Oosterhout in elkaar zit. Ik kom net 

van de Mis bij de zusters Benedictinessen, daar 

ga ik ook wat vaker assisteren. Verder ben ik lid 

geworden van de redactieraad van het 

Benedictijns Tijdschrift van de abdij van 

Egmond.’ 

‘Het komend jaar wordt voor mij een soort 

schakeljaar. Ik ben blij dat Jochem van 

Velthoven pastoor geworden is. Priesters zijn 

heel schaars en ik had niet durven hopen dat er 

meteen een opvolger zou zijn. Het is een mooie 

kans voor de parochie dat er een jonge priester 

komt met veel bekwaamheden. Voor mijzelf ook 

omdat ik een goede verstandhouding met hem 

heb.’ 

Ruim vier jaar geleden werd hij pastoor van een 

parochie die nog bezig was met het verwerken 



 

van de gevolgen van de fusie. ‘In naam was het 

één parochie maar zo werd het niet beleefd en 

zo zat het ook nog niet in de structuren. Het 

“wij-gevoel” was zwak ontwikkeld en dat vond ik 

een groot probleem. Ik heb toen het beeld 

gebruikt van een diamant die verschillende 

facetten heeft, maar toch een eenheid is: 

Oosterhout, de dorpen en de verschillende oude 

parochies in Oosterhout.’ 

Bij het begrip ‘parochie’ moeten we ons 

tegenwoordig niet meer een eenheid 

voorstellen waarin alles gericht is op één 

kerkgebouw, vind hij. ‘We noemen het 

“parochie”, maar het is eigenlijk een soort 

dekenaat met meerdere kerkplekken. Maar ik 

heb wel de indruk dat het de afgelopen vier jaar 

door een inzichtelijke parochiestructuur en door 

het beleidsplan meer eenheid is gekomen. Ook 

liturgisch gezien: het is voor de voorgangers van 

belang dat ze niet overal voor een volkomen 

andere situatie komen te staan. Wat ik de 

afgelopen vier en een half jaar heb gedaan was 

altijd gericht op meer wij-gevoel. Daar plukken 

we nu wel de vruchten van, dat krijg ik wel te 

horen. De kernen concurreren niet meer met 

het geheel.’ 

‘De verschillende facetten zijn er nog wel en die 

worden ingegeven door kerkgebouwen, door 

een eigen geschiedenis en door activiteiten die 

er worden ontplooid. Toen ik kwam was de 

Antoniuskerk net gesloten, maar nu vormt de 

Antoniuskern met de activiteiten in De Vinder 

een belangrijk onderdeel van de parochie. Daar 

hebben we als parochie in meegedacht en in 

geïnvesteerd. Het is een activiteit van de 

parochie in De Vinder en niet iets 

concurrerends.’ 

‘De Verrijzeniskerk biedt voor andere 

activiteiten een heel mooi kader. We hebben 

daar zangochtenden gehad: de ruimte is ervoor 

geschikt, je hebt er meer mogelijkheden voor 

ontmoeting. De Basiliek biedt als parochiekerk 

liturgisch heel veel mogelijkheden, ook muzikaal 

gezien met de koren, de orgels en de centrale 

ligging. Maar je kunt er niet alle activiteiten van 

de parochie onderbrengen. Daarom zijn we blij 

met de andere kerken.’ 

Toch is sluiting van kerkgebouwen 

onvermijdelijk en dat kost een pastoor veel tijd 

en energie. ‘Vooral Den Hout was spannend. Er 

lag een plan toen ik kwam, maar dat ging niet 

door. De procedure van herbestemming is 

bijzonder ingewikkeld geworden. Je zoekt een 

bestemming die aansluit bij het gebouw als 

kerk. Want ook als het geen kerk meer is in 

strikte zin, dan blijven de lading en de uitstraling 

er wel in zitten. Het is een delicaat proces dat 

veel overleg vraagt, maar ik denk dat het 

resultaat in Den Hout uiteindelijk gedragen 

wordt.’ 

Maar behalve met vastgoed heeft Akkermans 

ook aan de opbouw van de parochie kunnen 

werken. Een parochie die er anders uitziet dan 

de parochies van vroeger. ‘De territoriale 

grenzen zijn ook niet helemaal meer van 

toepassing. Ook binnen het bisdom wordt 

nagedacht over een nieuw model: meer plekken 

met een regionale uitstraling en een nieuwe 

missionering. In de afgelopen vier en een half 

jaar duidelijk gezien dat de gemeenschap van de 

parochie en met name in de Basiliek letterlijk 

veelkleuriger is geworden en veeltaliger. Als het 

gaat over kerk in de toekomst dan vind ik dat 

een hele uitdaging. Weer het beeld van de 

diamant: neem dat mee als facet. De kunst is 

om nieuwe parochianen in te schakelen, maar 

niet gelijk te schakelen. Dankzij de aanwezigheid 

van kapelaan Rodrigo hebben we nu Arabische 

vieringen. De mensen die daar naartoe gaan, 

zien we ook in de “gewone” parochievieringen. 

Dat vind ik een mooie mix. Dat er iets van 

eigenheid is, maar niet exclusief. Twee weken 

geleden kwam er na de Mis een Rwandees 

echtpaar naar me toe, ze hebben een zoon die 

in Oosterhout woont, en een Slowaakse 

mevrouw die wilde biechten. Als je de kerkdeur 

nu openzet komen er mensen van allerlei 

pluimage. Om daarop te antwoorden, dat zijn 

nu de leuke dingen.’ 

Na zijn afscheid zal Akkermans in ieder geval tot 

Kerstmis uit beeld blijven in de H. Catharina-

parochie. Wat gaat hij doen? ‘Ik sta nog steeds 

ter beschikking van het bisdom, als voorzitter 

van de diocesane commissie voor liturgische 

muziek en als docent aan de priester- en 

diakenopleiding in Bovendonk. In de advent 

verzorg ik een bezinningsdag voor pastoraal 

assistenten. Wat mijn rol in de parochie zal zijn, 

hangt van de pastoor af.’ Maar hij blijft actief als 

priester. ‘Ik ga na mijn afscheid niet de 

Zondagsmis op de tv volgen.’       3 



 

Stad in Stilte 

Ook toen de restricties vanwege corona begin 

vorig jaar op hun strengst waren, kon ‘Stad in 

stilte’ op de vrijdagavond in de basiliek 

doorgaan. ‘Een lichtpuntje’, noemde pastoor 

Akkermans dit.  

Nog steeds komt een kleine vaste kern van 

jongeren bijeen en inmiddels komen er weer 

mensen binnenlopen om een kaarsje op te 

steken of even te luisteren naar de meditatieve 

zang. Stad in stilte vindt plaats op vrijdagavond 

om 18.30 uur. 

 

Diaconale activiteiten 

Vredeswandeling  

langs de drie kloosters, 

waar een vredeskaars 

aangeboden is.  

Slechts enkelen hebben 

hier aan deel kunnen 

nemen. De wandeling is 

opgenomen door de ORTS en daarna diverse 

malen uitgezonden.  

 

Actie Kerststerren 

De 80+’ers van de 

hele  

H. Catharinaparochie 

werden met Kerstmis 

bedacht met een 

kerstster. Zo merkten 

ze dat ze niet 

vergeten werden in 

de lockdownperiode. 

 

 
4 

Vastenactie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gecollecteerd werd tijdens vieringen waaraan 

een beperkt aantal mensen mocht deelnemen; 

er was geen huis-aan-huis collecte en toch werd  

€ 26.000,00 opgehaald. 

 

Caritas in coronatijd 

Zoals zoveel instanties zijn wij het afgelopen jaar 

nauwelijks fysiek bij elkaar geweest. Dat wil niet 

zeggen dat er geen activiteiten zijn 

ondernomen. Integendeel: er zijn de nodige 

projecten ondersteund en er staat een aantal op 

de planning. Daarnaast is Caritas doende om de 

Caritas-gronden te beheren. We hebben grond 

verkocht en geruild ten behoeve van de nieuw 

aan te leggen weg N629 en voor de aanleg van 

de hoogspanningslijn Rilland-Tilburg door 

Tennet. Verder zijn er verzoeken geweest om 

gronden ter beschikking te stellen voor onder 

meer Voedseltuin en Voedselbos. 

 

Zandsculpturen 

Caritas heeft bijna vijfhonderd passe-partouts 

aangekocht om kinderen met hun ouders in de 

gelegenheid te stellen naar de zandsculpturen 

te gaan in de Antoniuskerk. Het gaat om 

gezinnen met een ‘smalle’ beurs. De kinderen 

kunnen die zandsculpturen bewonderen en ook 

volop spelen in een grote zandbak. 

 

Fietsmaatjes 

Doel is mensen die niet meer zelfstandig kunnen 

fietsen de mogelijkheid te geven op een actieve 

manier buiten te zijn en te genieten van de 

gezelligheid van het samen fietsen. Dit initiatief 



 

is in ontwikkeling; de eerste Caritas-duo-fiets zal 

spoedig in het straatbeeld te bewonderen zijn. 

 

Ponyveldje 

Achter Dorpshuis Den Brink heeft Caritas grond 

gekocht van de parochie, het zogenaamde 

ponyveldje. Dit terrein wordt regelmatig 

gebruikt voor dorpsactiviteiten en onderhouden 

door vrijwilligers, een initiatief dat aansluit bij 

de visie van de Caritas. 

 

Vinder vakantiedagen 

Een nog vrij ‘jonge’ activiteit zijn de Vinder-

vakantie-dagen. Caritas ondersteunt deze 

activiteit met materialen en het inrichten van de 

buitenruimte en heeft ook voor de toekomst 

financiële steun toegezegd.  

 

Wintermarkt 

Afgelopen jaar was er geen ijsbaan op de Markt, 

maar velen hebben toch genoten van de Kids-

Koning-Wintermarkt, met een levensgrote 

bewegende kerstboom, een feeërieke 

vuurschaal en winterse taferelen. In 

samenwerking met de gemeente Oosterhout, 

Stichting Leergeld en Caritas hebben kinderen 

kleurpotloden en ansichtkaarten ontvangen om 

te versturen! 

 

Goederenbank 

Caritas levert een structurele bijdrage aan 

Goederenbank De Baronie en heeft dit jaar 

daarnaast de aanschaf van een heftruck 

bekostigd. 

 

Kerkdienst op de buis 

Dat corona ook voor creativiteit heeft gezorgd 

mag duidelijk zijn. De kerkdiensten vanuit de 

Basiliek kunnen thuis in de huiskamer worden 

gevolgd via https://tinyurl.com/basiliek-

oosterhout. De benodigde apparatuur is 

bekostigd door de Caritas! 

 

Ad Jespers 

Secretaris Caritas H. Catharinaparochie  

 

Arabische viering 

Eénmaal per maand is er op zondag om  

14.00 uur een Arabische viering in de  

H. Johannes de Doperkerk in Oosteind. 

 

 

Lectoren 

Myriam Alhazin zit nog op de basisschool, maar 

is nu al lector. Ze vervult die rol uitstekend en 

we zijn dan ook erg blij, dat Myriam zich heeft 

aangesloten bij de grote club vrijwilligers. Op de 

foto de oudste en de jongste lector in de 

Verrijzeniskerk.  

 

Communie uitreiken vanachter een scherm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allerzielen in de Antoniuskerkzaal op 

2 november 2020 
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Opruimactie vanuit de Antoniuskerk  

Antoniusbroodjes uitgedeeld aan alle 

vrijwilligers op 13 juni 

Kaarsjes bij Maria 
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Hou elkaar vast 

In coronatijd 

is het samen 

kerk-zijn 

onder druk 

komen te 

staan. 

Inmiddels 

komen er 

meer ver-

soepelingen in 

de corona-

maatregelen. De komende tijd wordt een tijd 

van weer opbouwen. Daar heeft de kerk uw 

hulp bij nodig. De coronacrisis vraagt veel van 

kerken, ook financieel gezien. Inkomsten nemen 

af en tegelijk zorgen creatieve vormen (via 

digitale media of kleinschalige samenkomsten) 

van kerk-zijn juist voor extra kosten die kerken 

en parochies zonder aarzelen voor hun rekening 

nemen. 

 

We hopen van harte dat u wilt geven voor uw 

parochie. Want elkaar vasthouden, dat kan 

alleen samen. Helpt u mee? Maak uw bijdrage 

over naar NL37 RABO 0156 2289 47 ten name 

van Catharinaparochie onder vermelding van 

‘Houd elkaar vast’. Alvast veel dank! 

 

Penningmeester H. Catharinaparochie 

Dion van den Wijngaard 

 

Kledingactie Antoniuskerk 

 

 

 



 

Viering Eerste H. Communie in Oosteind 

 

Vindervakantiedagen 

De komst van Corona riep op tot creativiteit! 

Vele jonge gezinnen bleven thuis in zomer van 

2020. Vanuit het project jonge gezinnen werden 

vakantie-ochtenden voor kinderen 

georganiseerd met zang, dans, sport en spel en 

een goed verhaal. 

 

Kerstviering in Dorpshuis Den Brink 

Vieren op 1,5 meter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wafels bakken 

Een activiteit van SCO in 

de Vinder (foto van Joke 

van den Wijngaart) 

 

 

 

 

 

 

Begraafplaats H. Marcoen 

Dankzij giften en de inzet van vrijwilligers is de 

begraafplaats opgeknapt. Een strooiveld en een 

waterbron zijn aangelegd. De begraafplaats is 

een ware oase geworden in het hart van Dorst.  

 

Oosteind 

In de weekenden van 11-12 en 18-19 september 

zijn de kerk, de pastorie en de tuin te bezoeken 

van 12.00 tot 17.00 uur. 

 

Repetities en opluisteren van de zondagsliturgie  

Helaas is samenzang nog steeds niet mogelijk. 
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Inloop ‘De Pastorie’ 

Is elke dinsdag en vrijdag geopend van 10.00 tot 

15.30 uur in de pastorie naast de kerk.  

Doelgroep is de kwetsbare oudere. De vaste 

gasten drinken samen koffie. De twee 

verzorgsters begeleiden de activiteiten. Er 

worden warme maaltijden verzorgd, tegen 

vergoeding. 

Iedereen, dus ook u, is van harte welkom om 

samen met de gasten een kopje koffie of thee te 

drinken. Welkom dus! Neem eens een kijkje op 

facebook of www.depastorie-oosteind.nl 
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Jaaroverzicht 2020 

        2020      2019 

Lasten: 

Personeel  175.630 158.570 

Onroerend goed   95.489 103.421 

Bisdom, vicariaat e.d.   54.866   56.101 

Beheer     25.724   26.026 

Overig     21.710    33.591 

Totaal   373.419 377.709 

 

Baten: 

Bijdragen parochianen 196.037 221.879 

Uit bezittingen   71.963   72.775 

Overig     25.499   35.087 

Totaal   293.499 329.741 

 

Resultaat           -/- 79.920         -/- 47.968 

        =========       ========= 

 

Parochianen  26.295      26.884 

Huishoudens  15.530      16.336 

Waarvan betalend    1.129        1.228 

Vrijwilligers         531            530 

Koorleden        139            140 

Dopen           19              31 

1e Communie          12              31 

Vormsel            -                 - 

Huwelijken            -                 - 

Uitvaarten          53              46 

 

Penningmeester H. Catharinaparochie 


