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Van de redactie
We kregen na het uitkomen van het lentenummer van 
inZOOMen veel reacties. Complimenten over de inhoud, maar 
ook opmerkingen die duidelijk maakten dat de overgang naar 
een andere drukker vrijwel niets aan het uiterlijk van ons blad 
had veranderd. Welnu, bij dit zomernummer zult u in ieder 
geval hebben gezien dat er een nieuwe omslag is gemaakt, 
weliswaar in de geest van de vertrouwde, maar toch.

Door het betreurde verlies van onze redacteur Adriaan van Roode, 
moesten we natuurlijk het redactiewerk opnieuw verdelen. Niet 
eenvoudig omdat we toch al een relatief kleine redactie hadden. 
We prijzen ons dan ook gelukkig dat wij Liesbeth Verboven als 
redactielid mogen verwelkomen.

Werden we voor het vorige nummer bedolven onder kopij, voor dit 
zomernummer kwam de stroom maar moeizaam op gang. Maar 
zoals al eerder, lieten onze “vaste” schrijvers ons niet in de steek 
en kregen we nog volop zeer lezenswaardige bijdragen uit allerlei 
geledingen van onze springlevende geloofsgemeenschap.

In diverse bijdragen leest u wat er de komende weken op 
stapel staat. Er zijn verslagen van de vele activiteiten die voor 
en door onze jongeren zijn georganiseerd. Een bijdrage van het 
parochiebestuur, artikelen uit de diaconie, informatie over de 
R.-K. begraafplaats, maar ook een kennismaking met een nieuw 
bestuurslid en met een jonge vrijwilliger.

Kortom een nummer waarin u onder een zomerzonnetje op uw 
balkon of in uw tuin kunt lezen. Mocht het zomerweer tegenzitten 
dan voelt u wellicht de behoefte om een bijdrage te leveren aan 
het herfstnummer waarvoor u de kopij kunt aanleveren tot 11 
augustus nog steeds op inzoomen@rkboz.nl.

Ton Segers

Colofon
Jaargang 9 nummer 3, 2017
Dit blad is een uitgave van de Lievevrouweparochie te Bergen op Zoom en 
verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 14.000 stuks.

Redactie:
Jan Foesenek; janfoesenek@rkboz.nl; tel. 233 574 (parochiecentrum)
Corrie Hamers; corriehamers@home.nl; tel. 244 983 (privé)
Ton Segers; tonasegers@hetnet.nl; tel. 241 181 (privé)
Lucie Venmans; lucievenmans@hotmail.com; tel. 252 646 (privé)
Liesbeth Verboven; verbovengielen@kpnmail.nl; tel. 652 023 (privé)
William Vertelman; w.vertelman@icloud.com; tel. 06-2278 0241 (privé)

Pastoraal team:
Jan Foesenek, diaken
Fredi Hagedoorn - Timmermans, pastoraal werkster
Paul Verbeek, pastoor
Mary Zopfi - de Bruijn, pastoraal werkster

Parochiecentrum Lievevrouweparochie:
Burgemeester Stulemeijerlaan 8
4611 EE Bergen op Zoom; tel. 233 574
ma t/m do: 09.00-12.00 uur; 13.00-15.30 uur vrijdag: 09.00 -12.00 uur
Bankrek. nr. parochiebijdrage: NL90 RABO 0106105183
t.n.v. RK Lievevrouweparochie
Bankrek. nr. misintenties: NL52 RABO 0106189093
t.n.v. RK Lievevrouweparochie

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk vrijdag 11 augustus 
2017 te worden aangeleverd.
Het nummer verschijnt rond de week van 18 september 2017.
Kopij sturen naar: inzoomen@rkboz.nl.
Foto Mariabeeld: foto Dick Vermaas
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Overzicht vieringen
IN HET WEEKEND:
Gertrudiskerk:  Zondag 09.30 uur; 
 ingang: Kerkstraat/Zuivelstraat
Lourdeskerk: Zaterdag 17.00 uur
 Zondag 11.00 uur
 
DOOR DE WEEK:
Gertrudiskerk:  Middaggebed: van maandag t/m  
 vrijdag om 12.15 uur in de Dagkerk
Lourdeskerk:   Dinsdag 09.00 uur: viering in de grot
H. Hartkerk  1e woensdag van de maand 19.00 

uur in de Mariakapel 

IN DE HUIZEN:
Meilust:  Zondag 10.15 uur
Moermont: Zondag 11.00 uur
Kapel St.-Catharina:  Zondag 09.30 uur
ABG gebedsruimte zusters:  Maandag, dinsdag, donderdag 
 en vrijdag 9.15 uur
ABG huis:  3e vrijdag van de maand 14.30 uur
Jacquelineflat:   1e, 3e en 4e vrijdag van de  

maand 14.30 uur
Stuijvenburgh:   2e en 4e vrijdag van de  

maand 14.30 uur
 
De vieringen zijn een Eucharistieviering of een Woord- en 
Communieviering. In de woensdageditie van de Bode en op de 
website www.rkboz.nl vindt u de aard van de viering.
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Pastoraal woordje
Vakantietijd
Beste mensen,
Het is vakantietijd: een tijd die in de huidige samenleving zeker 
al in juni begint en ver in september pas eindigt. Vakantietijd is 
een tijd van loskomen van wat ons dagelijks bezighoudt. Een tijd 
ook van ontmoeten: dit werkjaar het thema van onze parochie. 
Misschien ontmoet je mensen die nu nog helemaal vreemd voor je 
zijn of hernieuw je de ontmoeting met mensen die je lang niet hebt 
gezien. Je gaat op vakantie naar het buitenland of in Nederland 
maar je kunt ook heerlijk thuis uitrusten in je vertrouwde omgeving. 
Wonderlijk dat we in de vakantietijd wat gemakkelijker mensen 
ontmoeten. Je wordt wat gastvrijer. Onverplichte dienstbaarheid, 
los van betaling, los van enige bijbedoeling, zomaar een ander bij 
je binnen laten komen. Er kan meer gebeuren dan in het gewone 
leven. Maar het ont-haasten zijn we snel weer kwijt als we terug 
zijn van vakantie! Als de vakantie is afgelopen, ga je al weer snel 
over tot de orde van de dag, zo is de ervaring van menigeen.

In de vakantietijd bezoeken we vaak vele kerken en kapellen. Ook 
in deze tijd van onthaasten gaat het evangelie nooit over anderen, 
het gaat altijd over onszelf. Wijzelf spelen een rol in de door Jezus 
verkondigde Blijde Boodschap. Het evangelie gaat over mensen 
– zoals u en ik – bij wie je binnenkomt en die al of niet tijd voor 
je hebben. Dat we deze gedachte in de vakantie met ons mee 
mogen dragen.

Van harte een goede vakantie toegewenst; en als u weggaat, 
graag weer veilig terug! Hoe dan ook, dat de vakantie ons 
weer de gelegenheid biedt tot vele mooie ontmoetingen en een 
welverdiende rust.

Diaken Jan Foesenek

Briefje van Paulus
Bijbels Leerhuis over een kattebelletje
Voor de derde woensdag in de maand staat in de parochieagenda 
steeds ‘Bijbels Leerhuis’ genoteerd. Dat staat er zo al jaren. 
Tien jaar geleden stond steeds op maandag: ‘Bijbel Lezen 
voor Lectoren’, initiatief voor de geloofsgemeenschap 
Gertrudis, wekelijkse bezinnig op de lezingen van de komende 
zondag. Maar toen de gemeenschappen samen de ene 
Lievevrouweparochie gingen vormen verschoof de datum, het 
programma en de doelgroep. Het werd na enig heen en weer 
schuiven de woensdagavond, de uitnodiging betrof voortaan 
geïnteresseeerden uit de hele parochie en de aandacht ging 
zich richten op de evangelist van het jaar.

Toen in 2011 Matteus voor 
de zondagslezingen aan de 
beurt was (A-jaar) zijn we 
systematisch dat hele evangelie 
gaan lezen, het jaar erop 
Marcus (B) en weer een jaar 
later Lukas (C). Toen werd het 
2014 en de groepsbegeleider 
(ik dus) was emeritus geworden, 
maar graag bereid met de 
‘bijbelclub’ door te gaan. Na een 
korte tussenperiode (met kleine 
hapjes uit het Matteus evangelie) 
moesten we bij de jaarwisseling 
2014 gaan kiezen of we weer de 
lijn van het kerkelijk jaar zouden 

vasthouden en opnieuw met Markus zouden beginnen of dat we 
ons aan andere bijbelstukken zouden wagen.
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Het Johannesevangelie is dan een uitdaging. Want Johannes 
heeft geen eigen ‘jaar’ gekregen, maar is wel geregeld in de 
zondagsvieringen te horen: op bepaalde zondagen in de kersttijd 
in de veertigdagentijd en in de hele paastijd. We besloten toen met 
‘Bijbels Leerhuis’, (want de ‘bijbelclub’ had al enige tijd een nieuwe 
naam gekregen) in 2015 en 2016 de systematische lezing van 
Johannes, het Vierde Evangelie, ter hand te nemen. Aan het einde 
van het vorige werkjaar, juni 2016, sloten we het af, vermoeid en 
tevreden. Vermoeid, omdat vele stukken ons zwaar vielen, maar 
tevreden, omdat de diepteboring veel had doen ontdekken.
‘Gaan we door?’ Dat was geen vraag meer, toen de groep wat 
groter was geworden en ieder nog wat beter aan elkaar gewend. 
Dus werden enige brieven van Paulus op het programma gezet. 
In september begonnen we met de Brief van Paulus aan de 
Galaten: een pittige brief waarin Paulus zijn oude parochianen 
flink onder handen neemt. Zijn bekeerlingen hebben hun oren 
namelijk laten hangen naar allerlei nieuwlichters en zijn veel meer 
wettisch geworden dan vroeger. Paulus laat het daarbij niet zitten 
en bijt flink van zich af. Pittige kost voor de bijbellezers die met 
verschillende vertalingen de ruzie probeerden te begrijpen. Het 
smaakte naar meer.

Zo kwamen we ertoe om op 15 maart jongstleden, de avond van 
de verkiezingsuitslag, de brief van Paulus aan Filemon te gaan 
bekijken. Horen we die wel eens op zondag? Ja, eenmaal in de drie 
jaar, begin september, de 23e zondag in de C-cyclus, als tweede 
lezing. We lazen dus iets redelijk onbekends. In één avond waren 
we ermee klaar. Want die brief aan Filemon is geen grote brief, 
eerder een briefje, een mailtje, een kattebeletje. Een briefje dat 
een weggelopen slaaf, Onesimus, in zijn hand moet houden als hij 
weer ging aanbellen bij zijn oude baas Filemon die naar hem op 
zoek was en het recht had hem een pak rammel te geven en op 
te knopen, want een slaaf mag niet weglopen. Paulus was tegen 
die die loslopende slaaf aangelopen toen hij, Paulus, weer eens in 

de gevangenis zat en heeft hem toen bekeerd en met broederlijke 
liefde omgeven. Hij stuurde hem toen naar zijn oude parochiaan 
terug met een ontroerende smeekbrief hem zijn vrijheid terug te 
geven en hem broederlijk te behandelen. Die hele story hebben 
we die avond uitgepluisd, verbaasd dat zo’n wonderlijk briefje in 
de bijbel is opgenomen. De Bijbel: Woord van God? Ja, maar ook 
getuigenis van de Handel en Wandel van het Volk Gods, van de 
kerk in haar vroege dagen.

We gaan verder. Nog enkele brieven misschien en dan, volgend 
seizoen, de evangelist van het begin: Marcus. U ziet het wel weer 
in ‘prikbord’.

Rud Smit

Van de bestuurstafel
 
Beste parochianen

Sinds eind april is de kapel van de H. Hartkerk 
op woensdagmiddag van 14 tot 16 uur 
geopend. U kunt er een bezoekje brengen, 
bidden, een kaarsje aansteken of genieten 
van de stilte in deze gerenoveerde kapel. Ik 
raad u aan eens langs te gaan bij deze kapel. 

Cor de Greef geeft, op vraag van bezoekers, toelichting bij de 
bijzonder mooie ruimte. Deze kapel blijft beschikbaar voor 
u, ook al gaat op termijn de bestemming van het kerkgebouw 
veranderen. Op deze wijze blijft de parochie zichtbaar en 
bereikbaar in dit deel van Bergen op Zoom.

Onlangs heb ik de jaarvergadering bijgewoond van de 
organisatiemedewerkers van “Zin op Zaterdag”. Tijdens de 
evaluatie van de activiteiten kwam als sterk punt naar voren de 
goede keuze van onderwerpen. Immers, op elke eerste zaterdag 
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van de maand is er om 19 uur een bijeenkomst in de Gertrudiskerk. 
De thema’s hebben vooral betrekking op verbinding, verdieping 
en vernieuwing. Het is stilstaan bij zingevingsvragen, spirituele 
belevingen en het delen van ervaringen. Mensen komen bijeen om 
onder meer te luisteren naar verhalen, van gedachten te wisselen 
en te luisteren naar muziek en zang. Een groot compliment voor 
de medewerkers van dit nu al succesvolle initiatief; zij hebben echt 
zin op zaterdag en nodigen u uit zin te maken.

Eind april heb ik Ton Segers mogen toespreken, omdat hij afscheid 
nam van de PCC, het overkoepelende orgaan van alle vrijwilligers, 
ook legde hij de voorzittershamer neer. Ton is erin geslaagd om 
in een minder makkelijke periode van reorganisatie de groepen 
vrijwilligers niet alleen goed te structuren, maar ook transparant in 
kaart te brengen en daar waar nodig de helpende hand te bieden. 
Dit heeft al heel veel overleg met zich meegebracht en ook nogal 
wat geduld. Wel blijft Ton Segers actief op tal van andere terreinen 
in onze parochie en voor zijn grote inzet ben ik hem heel erkentelijk.

De financiën van de parochie komen elk jaar wat beter voor de 
dag. Na grote tekorten van enkele jaren terug is de situatie nu 
wel veranderd. Over 2016 is een positief exploitatieresultaat 
behaald van ongeveer € 30.000,--. De verklaring hiervan is, dat 
de salariskosten beduidend minder zijn geweest. Dit komt door 
het niet beschikbaar zijn van een diaken in de periode juli tot en 
met september en het halftijds participeren van de nieuwe diaken, 
Jan Foesenek, in de periode oktober tot en met december. Verder 
heeft de parochie enkele grote giften mogen ontvangen. Hieruit 
blijkt, dat de parochie nog niet structureel financieel op orde blijkt 
te zijn en het gevolg hiervan is, dat er nog enkele ombuigingen van 
uitgaven en verhogingen van inkomsten moeten plaatsvinden Als 
dit is gebeurd dan zijn wij, buiten toevallige mee- en tegenvallers, 
een financieel gezonde kerkorganisatie. Hier heb ik met mijn 
medebestuursleden nog enkele hobbels te nemen.

Meer en meer ben ik mij ervan bewust dat onze parochie veel 
goud in handen heeft en dat zijn dan de meer dan 500 vrijwilligers, 
die zich inzetten voor onze katholieke organisatie. Dank aan al 
deze helpers!

Namens het parochiebestuur,
Jan van Wijk, vicevoorzitter

Parochieraad vertelt……
Ook dit werkjaar komen de leden van de Parochieraad weer 
ongeveer driemaal in vergadering bijeen. Wij worden dan 
bijgepraat over alle lopende zaken en daarnaast willen we 
samen over deze zaken en over allerhande ontwikkelingen in 
en om ons heen praten. Vaste agendapunten zijn de “standen 
van zaken” van het pastoraal team, het parochiebestuur 
en de PCC. Daarnaast komt steeds een ander en breder 
bespreekpunt op de agenda.

Tijdens de januarivergadering ging het bijvoorbeeld over het 
nieuwe pastoraal beleidsplan wat in de maak is en wat na de 
zomer hopelijk zal kunnen worden gepresenteerd. Een onderwerp, 
wat ook werd besproken, betrof de situatie rondom het gebruik 
van de Gertrudiskerk voor de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie 
en de commotie die hiermee was ontstaan. De parochieraad 
denkt op deze manier graag mee met ontwikkelingen in en met de 
Lievevrouweparochie.

Eind april is weer vergaderd en onderwerp van gesprek was deze 
keer de toekomst van katholiek Bergen op Zoom in de komende 
1 en/of 2 decennia. Voor ieder een interessant onderwerp met 
rede/ratio enerzijds en dromen/idealen anderzijds. Of zijn de 
enerzijde en de anderzijde toch nauwer verweven dan gedacht? 
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De parochieraad wil adviseren in concrete zaken zoals financiën, 
gebouwen, liturgie, pastoraal beleid, maar ook verder en breder 
kijken.

Denkt u na het lezen van bovenstaande dat u zelf ook graag 
meedoet, meldt u dan aan want er zijn nog vacatures te vervullen 
in de Parochieraad. Hiervoor kunt u mailen naar 
janinedekok@msn.com, bellen naar 06-23597188 of contact 
opnemen via het parochiecentrum.

Janine de Kok

Lievevrouweparochie 
nieuwe stijl 10
U, als trouwe lezer van ons blad en dus ook van deze 
rubriek, heeft onze zoektocht naar de plaats die de PCC 
in de nieuwe parochiestructuur moet gaan innemen in de 
vorige 9 afleveringen kunnen volgen. Een zoektocht naar de 
beste invulling van het gat dat na het samengaan van de vier 
voormalige parochies was ontstaan. Immers, er bleef een 
parochiebestuur en er werd een parochieraad opgericht voor 
de advisering van het pastoraal team. 

Het gemis van de voormalige Parochie Kern Commissies, de 
groepen waarin alle voorkomende problemen en tekorten in de 
parochies werden besproken en eventueel opgelost, leidde tot het 
in het leven roepen van een PBC (Parochie Beheer Commissie). 
Al snel bleek er vooral behoefte te bestaan aan verbetering 
van de communicatie tussen iedereen die, in het nu grotere 
geheel , een bijdrage levert aan het reilen en zeilen van onze 

geloofsgemeenschap. Daarom werd de PBC een PCC (Parochie 
Coördinatie Commissie). Alles bij elkaar geen gemakkelijke weg!
Met het opstellen van een beleidsplan voor de eerstvolgende 
jaren, ons gevraagd door het parochiebestuur, denken we 
een structuur te hebben neergezet waarmee we een goede 
coördinatie van alle activiteiten van onze vrijwilligersgroepen 
hebben veiliggesteld. Door vrijwilligersgroepen, die aan elkaar 
verwant zijn, te clusteren en zo’n cluster te koppelen aan een PCC 
- lid, worden de lijnen korter. Het PCC - lid zal, zo is afgesproken, 
op geregelde tijden contact zoeken met de aanspreekpunten van 
de vrijwilligersgroepen en daarover verslag doen in de PCC - 
vergadering. Uiteraard kunnen de vrijwilligersgroepen ook contact 
opnemen met hun PCC - aanspreekpunt. Coördinatieproblemen, 
meestal voortkomend uit gebrekkige communicatie, kunnen zo 
snel en adequaat worden opgelost. De aanspreekpunten van de 
vrijwilligersgroepen krijgen binnen afzienbare tijd de naam door 
van hun contactpersoon en zijn eventuele vervanger zodat er altijd 
een luisterend oor is.

Een parochiebestuurslid is speciaal belast met het vrijwilligersbeleid. 
De PCC had bij het bestuur een voorstel met allerlei aspecten 
van een vrijwilligersbeleid weggelegd. Zo wat alles wat er bij het 
werken met veel vrijwilligers, zoals in onze parochie, komt kijken, 
staat daarin. Het voor dat beleid verantwoordelijke bestuurslid 
woont de PCC - vergaderingen bij.

Als alles loopt zoals wij het nu zien en we aan de werkwijze gewend 
zijn,dan hebben we een goed functionerende PCC . ’n PCC die er, 
onder leiding van de nieuwe voorzitter Gerard Akkermans, mede 
voor kan zorgen dat onze Lievevrouweparochie de komende jaren 
kan blijven steunen op een prima functionerende grote groep 
enthousiaste vrijwilligers.

Ton Segers
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R.-K. Begraafplaats Bergen op Zoom
Zoals u in de krant heeft kunnen lezen, is begonnen met de 
herinrichting van de begraafplaats Nieuw Borgvliet in Bergen 
op Zoom. Nieuw Borgvliet was echt aan een opknapbeurt toe 
en na de overname van deze begraafplaats heeft het bestuur 
van de R.-K. Begraafplaats besloten tot een ingrijpende 
vernieuwing. Na deze delicate operatie, zoals de pers dat 
noemde, krijgt Borgvliet een nieuwe uitstraling met veel 
groen zodat weer gesproken mag worden van een waardige 
plaats van herdenking.

Het bestuur van de R.-K. begraafplaats aan de Mastendreef 
heeft onlangs een onderzoek uitgevoerd naar de besluitvorming 
omtrent de uitvaart in het algemeen en de begraafplaats in het 
bijzonder. Daaruit bleek dat velen onbekend zijn met het feit dat 
de R.-K. Begraafplaats een zelfstandige stichting is die los staat 
van het crematorium. Dat de begraafplaats ook beschikt over een 
fraai aangelegde urnentuin en sinds kort de mogelijkheid biedt tot 
begraven in een natuurlijke omgeving was ook minder bekend.

Uit het onderzoek bleek voorts, dat begraven weer “in” komt. Vooral 
begraven in een natuurlijke omgeving wint aan populariteit, immers 
deze vorm van begraven is kostenbesparend, duurzaamheid 
bevorderend en biedt met name aan de nabestaanden een plek 
waar in een serene omgeving de dierbare overledene kan worden 
herdacht.

Het bestuur van de R.-K. Begraafplaats doet er alles aan om de 
verbondenheid met wat eens was, met de uiterste zorg te omringen. 
Dit komt o.m. tot uiting in de “Week van de begraafplaats”, die 
dit jaar van 29 mei tot en met 4 juni wordt gehouden. Bezoekers 
kunnen deelnemen aan activiteiten die in die week speciaal voor 
nabestaanden worden georganiseerd. Meer hierover wordt tijdig 
via de website en in de pers aangekondigd. Zie hiervoor www.
rkbegraafplaatsboz.nl.

Namens het bestuur van R.-K. Begraafplaats
Pieter Nieuwenhuize
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Vervolg tandenproject
Ik ken Mieke al enige tijd, eerst als dakloze vrouw 
en daarna via een tijdelijke verblijfplaats nu in haar 
eigen appartementje. Het valt haar zwaar, na alles 

wat er gebeurd is, om ook nu een invulling aan haar leven 
te geven. Hulpverleners genoeg en zij wil graag maar een 
hoop dingen zijn in deze ingewikkelde maatschappij niet voor 
iedereen weggelegd.

29 jaar, school niet afgemaakt, geen vervolgopleiding gedaan maar 
in het verleden wel verschillende baantjes gehad. Afkomstig uit een 
gebroken gezin, verschillende keren uit huis geplaatst wat dan telkens 
weer misging. Lange tijd een gewelddadige vriend gehad waar zij 
uiteindelijk bij weggegaan is. Na wat rond te hebben gezworven 
bij kennissen en slapen op straat, klopte zij aan voor hulp. Alles is 
inmiddels samen met haar georganiseerd, uitkering, zorgverzekering, 
toeslagen, begeleiding enz. Zij doet vrijwilligerswerk en hoopt dat 
het haar lukt om een baan te vinden. Maar ja, haar tanden – zwart, 
afgebroken, stompjes - eten en kauwen is ook een enorm probleem. 
En lachen doet zij liever niet want “dat ziet er niet uit”.
Ik ben met haar naar een tandtechnicus geweest en heb een offerte 
laten maken. Alles (dat was niet veel) zou getrokken moeten worden 
en er zou een gebit gemaakt kunnen worden. Een deel daarvan komt 
uit de basisverzekering en de rest met eigen bijdrage komt voor haar 
rekening. Onbetaalbaar voor haar maar dankzij het tandenproject is 
het toch werkelijkheid geworden! Inmiddels is het gerealiseerd en 
haar dankbaarheid is enorm. Zij voelt zich een stuk zelfverzekerder 
en heeft nu via het uitzendbureau een (tijdelijk) baantje. Ik voel mij 
bevoorrecht dat ik hierin heb kunnen bemiddelen en zorgen dat het 
gedoneerde geld van het tandenproject daadwerkelijk terechtkomt 
bij diegene die het zo hard nodig heeft. 

Pierrette Schoon, Sociaal Verpleegkundige

Aktie Spic en Span Emmers  
In goed overleg met de Voedselbank Stichting Goed 
Ontmoet Bergen op Zoom wil de Caritas van onze 
parochie aan 100 huishoudens in onze stad een goed 
gevulde emmer geven met huishoudelijke producten 
maar ook met persoonlijke verzorgingsproducten. U 
moet hierbij denken aan onder andere: wasmiddelen, 

schoonmaakmiddelen en schoonmaakspullen, toiletspullen in de 
vorm van zeep, tandpasta, shampoo en deodorant, damesverband.

U kunt ons daarbij helpen! In het weekend van 1 - 2 juli en 8 - 9 
juli worden uw spulletjes in de beide kerken ingezameld. Zo hopen 
we 100 huishoudens in de zomermaanden een beetje extra zon 
te geven.

Pastoor Paul Verbeek

Spreekuurhouders gezocht
Graag vraag ik uw aandacht voor het werk van het 
Kliënten Platform Minima (KPM) te Bergen op Zoom. 
Het KPM is ruim 25 jaar terug opgericht, o.a. vanuit 
het toenmalige arbeidspastoraat, om de belangen 
van de cliënten van de Sociale Dienst te behartigen. 
Onze organisatie bestaat op dit moment uit een 

vijftal vrijwilligers. Wij helpen de mensen tijdens onze spreekuren 
op dinsdagmiddag op het stadskantoor en op donderdagochtend 
op ons eigen kantoortje aan de Heiningen. Wij helpen hen met 
advies, formulieren invullen of met begeleiden naar andere 
instanties. De kontakten met de ISD, de Intergemeentelijke 
Sociale Dienst, zijn goed.
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Vaak is het een topdrukte op onze spreekuren. Afgelopen jaar 
kregen wij bijvoorbeeld 1420 aanvragen, gedaan door 421 
cliënten. Voor ons is het duidelijk: steeds meer mensen komen in 
grote problemen door bezuinigingen en ingewikkelde regelgeving. 
Ze gaan op zoek naar instanties die naar hun verhaal willen 
luisteren en tijd voor hen willen vrijmaken. Blijkbaar zijn wij voor 
veel mensen één van die instanties. En mond op mond reclame 
doet dan de rest.

Als vrijwilligers van het KPM proberen wij de mensen zo goed 
mogelijk te helpen in de wirwar van regels en voorschriften die over 
hen worden uitgestort. Meestal in brieven die ze niet begrijpen of 
in computertaal die ze niet machtig zijn. Nu doet zich echter het 
probleem voor dat meerderen van ons een stapje terug moeten 
doen vanwege de leeftijd of moeten stoppen met dit werk vanwege 
hun gezondheid. Daarom zijn we dringend op zoek naar één of 
twee nieuwe spreekuurhouders die enkele uurtjes per week willen 
vrijmaken voor dit werk. Tijdens het spreekuur zijn we steeds met 
twee personen aanwezig. Je staat er dus nooit alleen voor.

Wat vragen wij van spreekuurhouders? Vooral een betrokkenheid 
op de situatie van de minima en een luisterend oor. Enige kennis 
van de sociale kaart van Bergen op Zoom is handig, evenals het 
kunnen omgaan met een computer. Voor meer informatie of een 
persoonlijk gesprek, kunt u contact met mij opnemen.
Henk Kampert, tel. 0164-242309.
of via de mail: hkampert@live.nl

Fotowedstrijd
In de vastenperiode schreef de werkgroep Noord - Zuid 
een fotowedstrijd uit. De hongerdoek van dit jaar, met 
daarop een omarming van twee mensen en het jaarthema 
van de parochie – ontmoeten – nodigden daartoe uit. De 
fotowedstrijd kon rekenen op uw steun en enthousiasme. Er 
waren 61 inzendingen te bewonderen in de Onze Lieve Vrouw 
van Lourdeskerk en de Gertrudiskerk. 

De jury vond het mooi dat er op uiteenlopende wijze met het thema 
Ontmoeten was omgesprongen. Ontmoeting van mens en natuur, 
fotograaf en object, van mensen en van dieren. Fotograaf Dick 
Vermaas had oog voor de compositie van de foto’s. Diaken Jan 
Foesenek en pastoraal werkster Fredi Hagedoorn keken vooral 
naar het thema.
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De tweede prijs van de fotowedstrijd was voor Robert Chan 
met zijn foto ‘Elkaar met tegengestelde koersen naderen’. Hij 
fotografeerde mensen in een stilstaande en voorbijzoevende 
trein. Een korte ontmoeting, waarna de twee treinen uit elkaars 
beeld zullen verdwijnen. Robert Chan ontving een fotolijst uit de 
wereldwinkel als prijs. De eerste prijs, een aantal bonnen voor 
een etentje en ontmoeting bij Fort Smakelijk, ging naar Jan 
van Dijk. Hij fotografeerde de ontmoeting tussen twee mensen 
afkomstig uit verschillende landen. De man links op de foto straalt 
van enthousiasme, zo is zijn karakter – vertelde Jan. De man 
rechts is meestal gereserveerder, maar staat de omhelzing deze 
keer toch toe. Ze ontmoetten elkaar bij een project in Antwerpen. 
Jan nam de foto en sneed deze later uit, zodat de gezichten van 
de twee centraal staan.

Pastor Fredi Hagedoorn

Ilse Franken in actie
De Lievevrouweparochie is volop 
in beweging en durft ook steeds 
een vervolgstap te nemen om 
vooruit te komen. De ouderen 
hebben hun seniorenmiddagen 
en busreizen; voor de jeugd en 
jongeren is er “On The Move” 
en “The Next Step”. Eén van 
de leidsters is de 18 jarige 
Ilse Franken. Zij is eerstejaars 

studente aan de Avans Hogeschool in Breda en volgt de 
opleiding Industrial Engineering and Management.

Ilse was als tiener steeds aanwezig bij de bijeenkomsten van “On 
The Move” en werd anderhalf jaar geleden door Nancy gevraagd 
om leidster te worden. De groep is voor alle tieners tussen 11 en 
16 jaar en komt twee keer per maand op vrijdagavond vanaf kwart 
over zeven tot kwart over negen bij elkaar. Elke avond heeft een 
eigen thema, bijvoorbeeld: Verdriet. Het samenzijn begint met een 
luchtig spelletje, gevolgd door een praatje en daarna een stukje uit 
de bijbel. De meiden en jongens zijn op een ontspannen manier 
bezig met hun geloof maar het is ook belangrijk dat zij een leuke 
avond hebben, vertelt Ilse.

Het is teamwork en de voorbereiding kost gemiddeld één uurtje 
per week. Trainingsavonden die door Fredi worden georganiseerd 
zorgen voor extra voorbereidingstijd. Het team bestaat uit Fredi, 
Nancy, Martijn, Leander en Ilse. Elke leider neemt op een avond 
één van de verschillende onderdelen onder haar of zijn hoede: 
het spel, het praatje of de preek. Extra activiteiten van “On The 
Move” zijn de Surpriseavond, het Kerstdiner en de Sponsoractie 
die op zondagochtend in de kerk is gehouden. Tijdens de 
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Paasdriedaagse heeft de groep naar The Passion gekeken, want 
samen kijken geeft toch een ander gevoel dan thuis voor de buis. 
Er waren tien van de vijftien tieners aanwezig maar ook een aantal 
volwassen parochianen. Ook dit jaar wordt weer een slotweekend 
gehouden: vanaf 16 tot en met 17 juni bij Ilse thuis, dezelfde 
locatie als vorig jaar.

Elfjarigen zien de wereld anders dan zestienjarigen en denken 
over veel zaken ook verschillend. Na “On The Move” kunnen de 
zestienjarigen doorstromen naar “The Next Step”. Ilse is als lid 
betrokken bij deze groep die één keer per maand samenkomt. 
De groep telt momenteel vier leden, staat onder leiding van Fredi 
en heeft dit jaar voor de eerste keer de Goede Vrijdag Wandeling 
georganiseerd. Het was een idee van Fredi met de bedoeling 
het Paasverhaal op een moderne manier te brengen. Ilse heeft 
als “The Next Step” lid de wandeling meegelopen en tijdens een 
bezinningsmoment gesproken over “Liefde”.

Er blijft gelukkig nog vrije tijd over om te lezen en om met 
vriendinnen af te spreken. Iedereen is na de middelbare school 
naar een andere school gegaan dus wordt tijd vrijgemaakt om 
gezellig bij te kletsen. Deze jongedame wenst iedereen een 
gezond en gelukkig leven toe. Ze hoopt dat de tieners blijven 
komen en dat de groep blijft groeien.

Een mooie wens waar ik me graag bij aansluit: wie de jeugd heeft, 
heeft de toekomst. Ilse, dank je wel voor je tijd en veel succes met 
alle stappen die je zet.

Lucie Venmans

Zin op Zaterdag  
bestaat een jaar! 
In de 40 dagentijd waren er drie succesvolle bijeenkomsten in 
het kader van Zin op Zaterdag: Eén week na de stille meditatie 
van ‘Zin in Zen’, een kennismaking met de meditatietechniek 
’Chanten’; drie weken later een leerzame workshop 
‘gregoriaans zingen’.Voor 2017 heeft de werkgroep ZoZ een 
gevarieerd programma samengesteld, dat is verspreid via 
gele flyers en via de mail. De zomerbijeenkomsten zijn op 
zaterdag 3 juni, 1 juli, 5 augustus en 2 september.

Ik had geen idee wat ik me moest voorstellen bij ’Chanten’. Daarom 
ging ik op 11 maart naar de kerk. Op het kleed van het priesterkoor 
zitten twaalf muzikanten in lotushouding in een kring. Eromheen 
een grote cirkel met stoelen, waarop het ‘publiek’ plaatsneemt, 
zodat iedereen ‘eerste rang’ zit. Middenin zijn sfeervol bloemen 
geschikt met daaromheen gekleurde glazen met waxinelichtjes.
Twee leden van ‘Dharini’ uit Steenbergen geven vooraf een korte 
uitleg: Chanten is een vorm van meditatie waarbij, begeleid door 
klanken en vibraties van Indiase snaar- en slaginstrumenten, 
mantra’s worden gezongen. Mantra’s zijn gewijde teksten uit het 
Sanskriet: korte combinaties van lettergrepen, die samen een 
kern van geestelijke energie vormen. Wie wil, mag meezingen; 
enkele klanken en hun betekenis staan op een ‘hand-out’. Een 
accordeonachtig orgeltje ademt de melodie.

‘Kom maar op’ denk ik, ik heb zelf de hele dag staan zingen, 
nu ga ik ervoor zitten. Zachtjes begint iemand te tokkelen en 
langzamerhand vallen stuk voor stuk andere instrumenten in. Het 
publiek is aanvankelijk stil. Elke mantra wordt minstens drie keer 
gezongen, geleidelijk wordt de muziek luider, om tenslotte weer 
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weg te sterven. Bij de tweede mantra ontstaat langzamerhand een 
gevoel van verbondenheid: het klinkt goed, laten we meezingen! 
In een 90 minuten durende sessie speelt en zingt Dharini daarna 
nog drie verschillende mantra’s. Ze zijn blij dat ze in zo’n prachtige 
oude kerk mogen chanten. Jammer dat er geen foto’s zijn gemaakt, 
dat zou teveel storen, maar zoiets valt moeilijk te beschrijven: je 
moet het ervaren. Daarom graag tot ZI*Ns!

Voor info over Zin op Zaterdag of ideeën voor thema’s: 
mail naar Jolandatholenaar@gmail.com.

William Vertelman

Triptiek voor de Gertrudiskerk 
De kerk van de H. Maagd was in de 19e eeuw in het bezit van 
een bijzonder kostbaar kunstwerk: een triptiek (drieluik) van 
de Antwerpse schilder Quinten Metsys (ca. 1465/66 -1530), 
geschilderd tussen 1500 en 1520. Pas in de loop van de 19e 
eeuw wordt over het kunstwerk in de parochie-archieven 
gesproken. Wellicht is het in die tijd, zoals dat ook met andere 
zaken het geval was, aan de kerk geschonken door een tot op 
heden onbekende weldoener. Zeker is dat het schilderij, met 
toestemming van de bisschop, door de toenmalige pastoor 
- deken Muskens in 1897 voor 2000 Belgische franken is 
verkocht aan de kunstverzamelaar Frits Mayer. 
Met deze gelden kon een nieuwe zinken dakbedekking voor de 
in 1879 gebouwde pastorie worden bekostigd! Het origineel 
van het drieluik, “Calvarie met stichterspaar” geheten, bevindt 
zich in het Museum Mayer van den Bergh in Antwerpen en 
behoort tot de top 10 van de talrijke kunstwerken die het 
museum rijk is!

De Rotary Bergen op Zoom nam het initiatief om een kopie 
van het kunstwerk te laten maken met de bedoeling die aan het 
parochiebestuur aan te bieden; het triptiek zou een plaats moeten 
krijgen in de Gertrudiskerk. Er is voor gekozen het werk aan te 
brengen tegen de oostwand van het 1e transept-noord, links van 
het beeld van de H. Gertrudis.
Op het middendeel van het drieluik is de gekruisigde Christus 
te zien met aan de voet van het kruis Maria, Johannes, Maria 
Magdalena en Maria Cleophas. Op de zijpanelen zijn de schenkers 
afgebeeld met hun patroonheiligen. Links een man (Jeroen) 
met de heilige Hiëronymus, rechts een vrouw (Maria) met haar 
patroonheilige, Maria van Egypte. In zijn werk verzoent de schilder 
de kenmerken van de Vlaamse primitieven, zoals vergelijkbare 
kruisigingsgroepen, met de vernieuwende schilderkunst van 
de Italiaanse renaissance. Het over de drie delen doorlopende 
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landschap is zo’n vernieuwend element. De stad Jerusalem met 
omgeving baadt in een vaag licht, het zogenaamde ‘atmosferisch 
perspectief’ en verbindt het geheel op een bijzonder harmonieuze 
wijze.

Het parochiebestuur is blij met het gebaar van de Rotary Bergen op 
Zoom. De aanwinst is een prachtige fotografische kopie, nauwelijks 
van het origineel te onderscheiden. Het rijk gedetailleerde lijstwerk 
is vervaardigd door Frans Dijkshoorn VOF. Het drieluik werd op 
donderdag 23 maart, in het midden van de voorbije veertigdagentijd, 
door Adrie Kruf en zoon Wim aangebracht en enigszins officieel 
“geopend” in aanwezigheid van leden van de Rotary en van enkele 
leden van het parochiebestuur. Rotary-voorzitter Jan Brok lichtte 
de voorstelling toe en pastoor Paul Verbeek sprak een passend 
gebed erover uit.

Hans Smout, werkgroep inventaris

Nog maar even …. 
Lezers van inZOOMen raken wellicht gewend aan een stukje 
over de jaarlijkse Maria Ommegang, maar als u dit blad in uw 
bus hebt gevonden, is het nog maar kort dag. Zondag 25 juni 
is het zo ver. De Maria Ommegang trekt dan voor de 73e keer 
in volle luister door de Bergen op Zoomse binnenstad. Mocht 
u denken in de trant van: ‘die stoet heb ik al zo vaak gezien’, 
of ‘ieder jaar is het toch hetzelfde, dus waarom zou ik gaan 
kijken?’, dan geven wij u graag het volgende mee.

De Maria Ommegang evolueert jaarlijks. Dat komt doordat een 
groot aantal vrijwilligers zich door het jaar heen druk maakt over de 
stoet, de taferelen die erin uitgebeeld worden, declamatieteksten, 
de wagens, de kleding, muziek, dans, choreografie en noem 
maar op. Dat leidt steeds tot aanpassingen, hoewel die voor de 
gemiddelde toeschouwer wellicht niet zo zichtbaar zijn. Het gaat 
er ook niet om ieder jaar een andere stoet op straat te brengen. 
De insteek is en blijft de dankstoet ter ere van Maria die door de 
stad trekt. De traditie om daar andere elementen uit het Oude en 
Nieuwe testament en uit de historie van Bergen op Zoom aan 
toe te voegen, maakt de stoet zoals die is. Met of zonder kleine 
aanpassingen.

Daarnaast is het belangrijk dat er veel publiek langs de kant van 
de weg staat. Publiek zoals u, lezers van inZOOMen. Mensen die 
zich verbonden voelen met deze Maria Ommegang. Mensen die 
als ambassadeur kunnen dienen naar anderen, die deze stoet niet 
als zodanig kennen, maar door u ‘meegenomen’ kunnen worden 
in de beleving die we graag bij het totale publiek zouden zien 
ontstaan. Misschien kunt u ‘bekenden van u’ enthousiasmeren om 
er die dag als toeschouwer bij te zijn.
We wagen het zelfs nog om een stapje verder te gaan. Kent u 
mensen die met de Maria Ommegang mee zouden willen doen, 
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dan is er altijd plaats voor figuranten bij diverse groepen. Velen 
vinden het al een beleving om in een bijbels kostuum mee te 
mogen lopen en wie weet, komen ze het jaar daarop graag weer 
terug en opteren dan voor een nog sprekender rol. We staan 
open voor hun wensen. Vanaf dit jaar is het zelfs mogelijk om 
zonder vooraf te komen repeteren, mee te doen. Een mailtje naar: 
inschrijven@mariaommegang.nl volstaat om met ons in contact 
te komen.

Wilt u de Maria Ommegang zelf als toeschouwer bijwonen, maar 
bent u fysiek niet in staat om langs het parcours te gaan staan, 
dan stellen wij u graag in de gelegenheid om een zitplaats te 
reserveren op de Grote Markt. U kunt hiervoor een mailtje sturen 
naar secretaris@mariaommegang.nl Aan reserveren van een 
zitplaats zijn GEEN kosten verbonden. Tot 22 juni kunt u zich 
daarvoor aanmelden.

Maar nu we het toch over geld hebben…. U begrijpt dat de Maria 

Ommegang helaas ook niet in stand kan worden gehouden 
zonder financiële bijdragen. Daarom zijn wij ook heel blij met de 
groep ‘Vrienden van de Maria Ommegang ‘ waar we jaarlijks nooit 
vergeefs voor steun bij aankloppen. De minimale bijdrage is 10 
euro. Als wij u nog niet tot onze ‘Vriendenkring’ mogen rekenen, 
dan stellen wij u daarvoor graag in de gelegenheid. U kunt uw 
jaarbijdrage voor de ‘Vrienden van de Maria Ommegang’ storten 
op bankrekening NL 15 INGB 0006 9919 95 ten name van de 
Stichting Lievevrouwegilde met vermelding van ‘Vrienden van’ en 
uw naam en adres. U krijgt van ons dan een welkomstgeschenk.

Graag tot ziens op 25 juni aanstaande. U kunt dan wéér getuige 
zijn van deze unieke jaarlijkse dankstoet.

Hans Stumpel

Lourdesgroep zoekt 
uitbreiding
Er loopt al enkele jaren een groep vanuit de gemeenschap 
Onze Lieve Vrouw van Lourdes mee met de Maria Ommegang. 
We hebben het aantal deelnemers altijd redelijk stabiel kunnen 
houden. Helaas moeten ook bij ons mensen afhaken. Wij zijn dus 
dringend op zoek naar versterking. Het zou ook fijn zijn als er zich 
een paar mannen aan zouden sluiten.

Wij zingen afwisselend het Lourdeslied en Onze Lieve Vrouw 
van Brabant. Als U mee wilt doen kunt u dat doorgeven op de 
administratie van de Lourdeskerk tel. 234867 of bij Tilly Meijer tel. 
06-55330434.

Tilly Meijer

Fotograaf Dick Vermaas
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Onze Lieve Vrouw van Fatima
In het kader van het jubileum: 100 
jaar verschijningen O.L.V. van Fatima 
zullen twee genade beelden die ons 
bisdom Breda rijk is uit dit heiligdom 
een tour maken door de parochies in 
ons bisdom. Het Mariabeeld dat onze 
parochie bezoekt, komt uit de kerk van 
Zegge en is door wijlen pastoor Dierckx 
aan de kerk aldaar geschonken.
We mogen haar welkom heten in de 
Lourdeskerk op zondag 16 juli en in 
de Gertrudiskerk op zondag 23 juli. 
Op gepaste wijze zullen we haar 
verblijf bij ons vieren. Ze zal mooi in de 
bloemen gezet worden en u bent in de 
gelegenheid haar te vereren.

Pastoor Paul Verbeek

Bedevaart naar Lourdes
Verkeerde foto? We horen het u al zeggen! Maar nee, op 
Bedevaart naar Lourdes is een reis met meerwaarde! Het is 
juist die meerwaarde die “onze” Lourdesreis onderscheidt van ’n 
“gewone” reis naar die beroemde plaats. (voor zo ver zo’n reis ooit 
gewoon kan zijn) Nieuwsgierig geworden? Bel dan Tilly Meijer.

In september gaat, bij voldoende belangstelling, ook een busreis 
vanuit de Lievevrouweparochie. Pastoor Paul Verbeek zal met 

ons meegaan. Het is een bedevaartreis met een toeristisch 
karakter. Er worden mooie plaatsen bezocht, waaronder Nevers - 
waar Bernadette ligt opgebaard - en op de terugweg de bijzondere 
bedevaartplaats Paray-le-Monial.

We vertrekken op maandag 11 september rond 07.00 uur en 
hopen op maandag 18 september rond 20.00 uur weer thuis te 
zijn. In Lourdes sluiten we op dinsdag aan bij de ongeveer 400 
pelgrims die met andere bussen of het vliegtuig zijn gekomen. We 
doen mee met de officiële internationale- en de NLZ-vieringen.

De reissom bedraagt  
€ 750,-- en de toeslag voor 
een 1-persoonskamer is 
€ 200,--. Indelen bestaat 
tot de mogelijkheden. 
De reissom is gebaseerd 
op basis van volpension 
vanaf het diner op 11 
september tot en met de 
lunch van 18 september.

Aanmelden of verdere 
informatie kan per mail 
via o.rozendaal@home.nl 
of tilly.meijer@planet.nl of 
tel. 06-55330434.

Tilly Meijer
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LievevrouweFair
Aangezien tradities in Bergen op Zoom snel worden geboren 
durven we na het succes van 2016 te zeggen dat we met het 
organiseren van de tweede LievevrouweFair op weg zijn om 
er een jaarlijks terugkerend evenement van te maken. De  
LievevrouweFair vindt altijd plaats op de startzondag van het 
nieuwe werkjaar van onze parochie.

Op zondag 10 september aanstaande zal de tuin van het 
Parochiecentrum wederom het decor zijn van een gezellige 
bijeenkomst, waarbij iedereen (dus ook niet-parochianen) van 
harte welkom is om onder het genot van een drankje te luisteren 
naar en te dansen op de muziek van the Crabtown Three en rond 
te kijken of er bij de kramen voor u iets leuks, lekkers of moois te 
koop is. Daarnaast is er weer een loterij met zeer gewilde prijzen.

De opbrengst van deze Fair is bestemd voor de organisatie van 
jeugdactiviteiten in de beide kerken van de Lievevrouweparochie. 
Om de opbrengst zo hoog mogelijk te maken is de vraag of er 
mensen zijn, die ten behoeve van de verkoop zelfgemaakte 
zaken willen ‘aanleveren’.Wij denken hierbij aan enthousiaste 
“thuisfabrikanten” van appelmoes, jam, cup-cakes, koekjes en 
taarten.

Om een inschatting te kunnen maken wat we die dag te koop 
kunnen aanbieden, willen we u vragen om zich aan te melden 
via het mailadres: gastvrij@rkboz.nl. Wij hopen, dat er veel 
‘leveranciers’ zullen reageren. Houdt u  inZOOMen, de website 
(www.rkboz.nl) en het Prikbord in De Bode in de gaten voor de 
berichten over de LievevrouweFair. De organisatie heeft behoorlijk 
wat plannen om er een leuke middag van te maken. En voor de 
mensen, die niet tot die zondag kunnen wachten, is er ook de 
mogelijkheid om op de zaterdagavond al aan een heel speciale 

(aan het monumentenweekend gerelateerde) activiteit deel te 
nemen. Verdere informatie volgt nog!!!

Namens de werkgroep LievevrouweFair
Koert Bastianen

Kennismaken met 
Astrid Halfhide
Sinds kort mogen we een nieuw bestuurslid verwelkomen bij 
ons parochiebestuur. Haar naam is Astrid Halfhide en zij is 
zeker geen onbekende in onze parochie. Velen zullen haar 
kennen van het Kerkkoor Onze Lieve Vrouw van Lourdes 
waarvan zij koorlid is. Astrid is geboren in Suriname en 
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studeerde daar rechten totdat de universiteit sloot. Dat was de 
reden dat zij, samen met haar zus, naar Nederland verhuisde 
om hier verder te leren. Hun broer woonde al hier. In 1990 
is zij afgestudeerd aan de universiteit in Groningen. Ze is 
begonnen in Bergen op Zoom en verder heeft zij op diverse 
andere notariskantoren in Noord Brabant gewerkt.

Astrid is een trouwe kerkganger, die graag zingt en dat was 
pastoor Toon van der Wel opgevallen. Bij het maken van 
afspraken voor haar huwelijk vroeg hij haar om in het koor te 
komen meezingen. Zij zei daarna twee keer ja: één keer voor het 
koor en één keer voor haar man en dat is al twintig jaar geleden. 
In de loop van de tijd werd deze ex kandidaat - notaris lid van 
de contactgroep, de latere Parochiële Kern Commissie van de 
Lourdesgeloofsgemeenschap, de Inter Parochiële Vereniging en 

sinds 2014 van de Parochiële Coördinatie Commissie. Vorig jaar 
werd Astrid na de mis, bij het koffiedrinken, aangesproken door 
Paul Verbeek. Hij vroeg haar om bij het parochiebestuur te komen. 
Astrid wist niet wat van haar werd verwacht, had geen idee hoe 
het bestuur werkte en daarom was haar antwoord in eerste 
instantie: nee. Omdat zij goed aanspreekbaar is, contact zoekt 
met mensen en veel hoort, is zij later nogmaals aangesproken om 
een van de vacatures in te vullen. Extra reden om haar te vragen 
was dat in het parochiebestuur nog geen afgevaardigde van de 
oorspronkelijke Lourdesgemeenschap zitting had. Ons nieuwe 
bestuurslid kreeg de post Vrijwilligersbeleid toebedeeld en dat is 
een lastige post.

Bij het aanvaarden van deze taak heeft Astrid hierover gesproken 
met vice - voorzitter Jan van Wijk en secretaris Rob Vos. Zij 
beklemtoont dat de parochie geen bedrijf mag zijn maar ook dat 
vrijwillig niet betekent vrijblijvend. Onze parochie telt meer dan 
500 trouwe vrijwilligers die erkenning verdienen voor het werk 
dat zij doen. De meesten die afhaken doen dat vanwege ziekte, 
leeftijd of sluiting van de kerken. Als vertegenwoordiger van het 
bestuur is Astrid van plan om het komende jaar minstens één 
keer een vergadering van alle werkgroepen bij te wonen zodat 
zij weet wat in die groep leeft. In die hoedanigheid zal deze dame 
de vergaderingen van de PCC blijven bezoeken maar buiten 
dat ook eerste secretaris blijven van genoemd Kerkkoor en uw 
parochieblad blijven rondbrengen. Verder helpt deze vrijwilligster 
drie dagen in de week bij de tussenschoolse opvang op de KBS 
Sancta Maria en loopt ze al ruim tien jaar elk jaar mee in de Maria 
Ommegang.

In de loop van de jaren is deze beleidsvrouw tot de conclusie 
gekomen dat communicatie erg belangrijk is. Zaken die niet goed 
gaan, zijn meestal te wijten aan het feit dat men niet goed met 
elkaar praat, overlegt of afspreekt en dat zorgt voor onnodige 
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irritatie. Astrid hoopt op het gevoel van éénwording in de parochie 
waar iedereen zich welkom en ook thuis voelt. We mogen groeien 
naar een grotere parochie met meer jonge mensen maar moeten 
ons ook afvragen: Waarom staan we hier? Het antwoord is omdat 
we geloven in die ene God.
Met het Paasthema nog in gedachte, zegt Astrid: Sta op, word 
wakker, blijf niet in je bed liggen maar durf te zijn wie je bent. Je 
geloof maakt ook uit wie je bent. Je hoeft je niet te verloochenen 
maar durf ervoor uit te komen dat je gelovig bent. Met een 
bestuurslid dat zo stevig in haar schoenen staat, moet het wel 
goedkomen met onze vrijwilligers. Zij is in ieder geval van plan 
voor hen een steunpunt te zijn.

Astrid, bedankt voor je tijd en het gezellige gesprek en veel succes 
in je werk.

Lucie Venmans

Muziek in de Gertrudiskerk
www.gertrudiscultuurstichting.nl

Muziek in de liturgie
Zondag 4 juni 9.30 uur
Hoogfeest van Pinksteren
m.m.v. solisten, koor en orkest van HMR
o.a.Missa brevis in G (Hob. XXII:3) van Joseph Haydn

Zondag 11 juni 12.00 uur
Oecumenische jazzdienst
m.m.v. Sabrina Starke en May Day Jazzband

Zondag 25 juni 10.00 uur
Plechtige Eucharistieviering t.g.v. de Maria-Ommegang
m.m.v. solisten, koor en orkest van HMR
o.a. Krönungsmesse KV 317 van W.A. Mozart

Zondag 9 juli 9.30 uur
Eucharistieviering
m.m.v. solisten, koor en orkest van HMR
o.a. Missa Sancti Josephi van Antonio Caldara

Zaterdagmiddag zomerserie*
17 juni 16.00 uur
Recital Charlotte Stoppelenburg (alt-mezzo)
en Janno de Engelsman (orgel)
Nederlandse muziek uit de 20e eeuw

25 juni 15.00 uur
Concert strijkersensemble 
Kulturschule Sandness (Noorwegen)
orgelimprovisaties Hajo Boerema (Rotterdam)
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1 juli 16.00 uur
Orgelconcert Ute Gremmel-Geuchen (Duitsland)
Muziek uit de Duitse Romantiek

8 juli 16.00 uur
Orgelconcert Frank Heye (Gent)
Muziek van Belgische componisten op de drie 
monumentale orgels
*Toegangsprijs € 8,-- / € 4,-- (Vrienden van het Ibach-orgel)

Zomeravond beiaardconcerten
Woensdag 12, 19 en 26 juli om 19.30 uur
Nationale Orgeldag (Monumentenweekend)
9 (en 10) september:Orgelbespelingen en kooroptredens
Ibach-festival
22, 23 en 24 sept. (o.a. muziek van Oscar van Hemel)

Vormelingen op de fiets 
Met de kinderen die in mei het vormsel ontvingen, waren 
we vanaf september onderweg om zo goed mogelijk daarop 
voorbereid te zijn. Geïnspireerd door de Werken van 
Barmhartigheid, waar we een projectavond aan besteed 
hadden, stapten we begin maart met de kinderen op de fiets 
en maakten een route vol bijzondere ontmoetingen 

“Wij zijn naar het uitvaartcentrum van Janny Hulsbergen geweest 
met de vormselgroep. We hebben een kist 
gezien en we hebben over de dood gepraat. 
Ik vond het erg interessant”, liet Jesper Olree, 
een van de vormelingen, nadien weten.
“We waren bij de voedselbank. Ik vond het 
raar dat mensen hun eten op moesten halen, 

maar ik vond het aardig van de vrijwilligers dat ze het voedsel 
uitdeelden”, zo vertelde Kiki van den Boom.
“Aan het eind van de dag, zijn we naar het ABG gefietst. Het waren 
oude mensen. We gingen naar hun huiskamers. Elk groepje van 
onze kinderen gaf een plant en een kaart. Ze vonden het heel erg 
leuk dat we langskwamen Ook het krijgen van de kaart vonden ze 
erg leuk” zo beleefde Josefien de Kock dit bezoekje.

De middag was een mooie gelegenheid om een idee te krijgen 
van het ‘reilen en zeilen’ op de locaties en tegelijkertijd konden 
de kinderen zich een beeld vormen, hoe je zelf je steentje bij kunt 
dragen op weg naar een mooiere wereld samen. In de volgende 
editie vertellen we jullie graag over de vormselviering.

Miriam van Esveld

On The Move door de ogen 
van een tiener
On The Move is de tienergroep van Bergen op Zoom. Een jaar 
of drie geleden stapte ik voor het eerst binnen in het zaaltje in de 
Lourdeskerk waar OTM bij elkaar komt. De tienergroep is voor 
tieners die hun vormsel gedaan hebben, tot en met tieners van 
vijftien jaar. Bij deze tienergroep heb ik een aantal nieuwe vrienden 
ontmoet en we doen altijd leuke spelletjes. OTM heeft altijd een 
thema. Dit thema wordt in de spelletjes verwerkt, maar het komt 
bijvoorbeeld ook terug in de bijbelstukjes die worden voorgelezen. 
De spelletjes zijn altijd erg grappig en soms een beetje smerig. Bij 
On The Move is altijd wat te snoepen en er is ook altijd frisdrank. 
Mijn kleine zusje is een grote snoepkont, hier maken we dan ook 
altijd grapjes over. We kunnen altijd goed met elkaar lachen. Dit 
was zo’n beetje mijn samenvatting van On The Move. Tegen 
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iedereen die van snoep, spelletjes en ietwat diepzinnige thema’s 
houdt, zeg ik: ‘Kom naar OTM, want je zult je er vermaken!’

Marieke Luijkx, 15 jaar

Bijna zomer! 
Je zou het niet zeggen als je kijkt naar het weer, maar de zomer 
komt er weer aan! Reden voor de leiders van On The Move 
om weer te starten met de voorbereiding van de activiteiten die 
de zomervakantie gaan inluiden. Dit jaar zijn dat er twee: het 
slotweekend en de slotbarbecue. Volgens de tieners zeker één 
van de hoogtepunten van het jaar!
Dit jaar vindt het slotweekend voor de tienergroep plaats van vrijdag 
16 op zaterdag 17 juni. Natuurlijk ontbreken de vaste onderdelen 
ook dit jaar niet: nachtspel, kampvuur, gezelligheid, samen eten 

en slapen. De invulling van deze onderdelen is nog een verrassing 
maar we kunnen al wel verklappen dat het actief wordt en soms 
wat smerig. Helemaal in de lijn van de tieneravonden.
Nieuw dit jaar is de slotbarbecue. Alle vormelingen, tieners en 
jongeren nodigen we uit om op vrijdag 7 juli te komen barbecueën 
in de tuin van het parochiecentrum. 
Samen eten verbroedert en het is een leuke manier om elkaar nog 
eens te zien voor de zomervakantie!
Zoals je kunt lezen hebben we bij On The Move nog veel leuks 
voor de boeg en hopen we op goed weer, zodat we lekker naar 
buiten kunnen.
Wil je meer informatie? Of wil je je opgeven voor een van de 
activiteiten? Mail dan naar nancyvangeel_1@hotmail.com. 

Nancy van der Zande

The Next Step
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Zoals ik van een aantal parochianen heb opgevangen was 
de Goede Vrijdag wandeling een groot succes. We kregen 
er veel complimenten over. Samen met Fredi, hebben wij, 
als jongeren van The Next Step, invulling gegeven aan deze 
activiteit. 

Fredi vertelde ons dat er een wandeling was, maar dat we zelf 
over de invulling na mochten denken. Aan de hand van het 
paasverhaal, kwamen we op het idee om bepaalde onderwerpen 
uit te lichten en te vertalen naar nu. We gingen ervan uit dat de 
verhalen over het lijden en sterven van Jezus in de Goede Week 
en daarvoor vaak genoeg werden gelezen en behandeld en dat 
iedereen ze wel kende. Om niet in herhaling te vallen vonden we 
het daarom belangrijk om iets totaal anders te doen.
We wilden daarnaast laten zien dat er nog wel degelijk jongeren 
zijn die bezig zijn met het geloof. En misschien zijn ze niet altijd 
zichtbaar, maar ze denken er veel over na. Ons beeld over de 

verschillende thema’s wilden we daarom naar voren brengen.
Volgens ons is dat hartstikke goed gelukt en we waren zeer blij 
met alle positieve reacties!!

Ilse Franken, 
Jongere The Next Step 

Familieberichten
Gedoopt: 
Jayden Alink
Whitney Akkermans
Nevyn de Jong
Giorgio Peters
Raf Gerritsen
Quinten van den Broek
Daley Nieuwenhuijse
Vera Beirnaert
Jayvano Suijkerbuijk
Florian Stofbergen
Mexi Bogers
Sterre Thijssen
Damani Thijssen

Doopsel, Eerste Heilige Communie
Delano Ververs

Doopsel, Vormsel, Eerste Heilige Communie
Bart Beirnaert
Yvonne Léger

Huwelijk:
Sander Reijven en Desiree Melissen
Pascal Roodenburg en Natasa Bajramovic



Overleden:
Jac van Tienen 80 jaar
José de Waal-Franken 65 jaar
Riet Weijdt-Anthonissen 86 jaar
Kees Luijks 92 jaar
Cor van Nijnatten  86 jaar
Toos Wuijts 91 jaar
Jan van der Kort   88 jaar
Henk Tebbens    91 jaar
Toos van Oosterbosch-van Broekhoven 86 jaar
Annie van Oers-Hennekam 83 jaar
Jan van Huffel 74 jaar
Mimi Vergouwen-van Overveld 90 jaar
Toon Vermeulen  82 jaar

Een rondreis door het leven

de start
is goed te doen

je kijkt met grote ogen
ontdekt de wereld

nog vol verrassingen
geen gevaar

alles is vanzelfsprekend
heel even maar
je gaat denken
je moet kiezen

ga ik lachen
of toch maar huilen

zeker ben ik niet
ik ben mezelf

nogal eens kwijt

Eugenie Daniels-Klep
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