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Van de redactie
Het nieuwe werkjaar is begonnen. In deze aflevering van 
inZOOMen leest u over de plannen die door het pastoraal 
team en verschi l lende werkgroepen zijn gemaakt.  
Het leidende thema voor het komend jaar is ‘ontmoeten’.

Pastoor Paul Verbeek presenteert dit thema in zijn hoofdartikel 
‘Jou ontmoeten is voor mij nieuw leven’. U zult het ook nog in 
diverse andere artikelen tegenkomen.

In de komende maanden wordt uw aandacht gevraagd voor 
projecten die concreet hulp willen bieden aan de allerarmsten 
op onze toch rijke aarde. Oktober is de Wereldmissiemaand.  
Uw hulp wordt dan gevraagd voor lokale kerkgemeenschappen 
in de Filippijnen om deze bij te staan bij hun streven om 
kansloze armen uitzicht te bieden op een menswaardig bestaan.  
Omdat het volgend nummer van inZOOMen pas in de loop van 
de komende adventstijd uitkomt, besteden we nu al aandacht aan  
de Adventsactie. Er worden vijf projecten beschreven die de 
Adventsactie ondersteunt.

Ook in dit nummer komen weer allerlei personen en zaken aan de 
orde binnen onze parochie: vrijwilligers, bestuursleden, diverse 
komende activiteiten en verslagen van vieringen, werkgroepen 
en evenementen.

Vergeet u vooral niet de Parochiegids 2016-2017 en de Parochie-
kalender op te halen. Deze staan vol nuttige gegevens.

De redactie dankt de vele mensen die kopij geleverd hebben 
voor dit nummer. Voor het nieuwe nummer zien we uw berichten 
graag tegemoet tot uiterlijk 25 oktober 2016.

Adriaan van Roode

Colofon
Jaargang 8 nummer 4, 2016
Dit blad is een uitgave van de Lievevrouweparochie te Bergen op Zoom en verschijnt 
vier keer per jaar in een oplage van 15.000 stuks.

Eindredactie:
Corrie Hamers, Adriaan van Roode, Ton Segers, Lucie Venmans, William Vertelman 
en Paul Verbeek 

Correspondenten:
Corrie Hamers; corriehamers@home.nl; tel. 244 983 (privé)
Adriaan van Roode; adriaanvanroode@hetnet.nl; tel. 244 954 (privé)
Ton Segers; tonasegers@hetnet.nl; tel. 241 181 (privé)
Lucie Venmans; lucievenmans@hotmail.com; tel. 252 646 (privé)
William Vertelman; w.vertelman@icloud.com 
 
Parochiecentrum Lievevrouweparochie:
Burgemeester Stulemeijerlaan 8
4611 EE  Bergen op Zoom; tel. 233 574
maandag t/m donderdag: 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 25 oktober 2016 te worden 
aangeleverd.
Het nummer verschijnt rond de week van 28 november 2016. 
Kopij naar: inzoomen@rkboz.nl.

• 
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Overzicht vieringen
IN HET WEEKEND
Gertrudiskerk  Zondag 09.30 uur: Eucharistieviering
 ingang: Kerkstraat/Zuivelstraat
Lourdeskerk Zaterdag 17.00 uur: Eucharistieviering 
 of een Woord- en Communieviering
 Zondag 11.00 uur: Eucharistieviering
 
DOOR DE WEEK
Gertrudiskerk  Middaggebed: van maandag t/m vrijdag 
 om 12.15 uur in de Dagkerk
Lourdeskerk  Dinsdag 09.00 uur Woord- en Communie  
 viering of een Eucharistieviering in de grot
H. Hartkerk 1e woensdag van de maand 14.00 uur in de
 Mariakapel
Antonius Abt 1e dinsdag van de maand 14.00 uur:
 huiskamerviering

IN DE HUIZEN
Meilust Zondag 10.15 uur. Eucharistieviering  
 of Woord- en Communieviering 
Moermont Zondag 11.00 uur
Kapel St.-Catharina Zondag 09.30 uur 
ABG gebedsruimte  Maandag, dinsdag en vrijdag 09.15 uur: 
 Eucharistieviering; 
 Donderdag: Woord- en Communieviering 
Jacquelineflat 1e, 3e en 4e vrijdag van de maand 14.30 uur:
 Eucharistieviering
 of Woord- en Communieviering
Stuijvenburgh 2e en 4e vrijdag van de maand 11.00 uur:  
 Eucharistieviering 
 of Woord- en Communie viering
Avondvrede 4e donderdag van de maand 14.30 uur:
 Eucharistieviering 
 of Woord- en Communieviering
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Jou ontmoeten is voor mij
nieuw leven
Beste mensen,

Deze mooie woorden komen van een lied dat wordt gezongen door 
een jongerenkoor uit Vlaanderen. Ze passen goed bij het thema: 
‘ontmoeten’, dat we als pastoraal team willen geven aan het nieuwe 
pastorale werkjaar. Twee jaar hebben we gewerkt rond het thema: 
‘Omzien naar elkaar’. Nu willen we het belang van het echte ontmoeten 
onderstrepen. In de ontmoeting met elkaar mogen we God ontmoeten 
en God laat zich ook op talloze andere manieren ontmoeten. Tal van 
activiteiten willen ons hiertoe kansen en mogelijkheden bieden.

Nu ik dit stukje schrijf, zijn de gesprekken gaande met de opvolger 
van Co van Bekkum. Hopelijk is de naam bekend wanneer u deze 
inZOOMen aan het lezen bent. Als team zijn we dan weer compleet 
en dat voelt goed.

Op deze plaats willen Co nogmaals danken voor de fijne 
samenwerking en al het goede wat we met elkaar mochten delen.  
We gaan vol vertrou wen met de nieuwe collega op weg en rekenen op 
kostbare ontmoe tingen met hem in ons team en onze hele parochie.

In november gaan we met een grote groep uit onze parochie tijdens 
de Nederlandse Dag in Rome onze paus Franciscus bedanken voor 
het mooie Heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit initiatief heeft veel 
losgemaakt in onze stad en parochie. Tal van ontmoetingen hebben 
voor nieuw leven gezorgd. 

Mogen we samen verder gaan op de ingeslagen weg in het besef: 
Jou ontmoeten is voor mij nieuw leven.

Pastoor Paul Verbeek

Adventsactie 2016
Hoop voor moeder en kind
Adventsactie vraagt in de tijd vòòr Kerstmis extra aandacht 
voor haar projecten. Het gehele jaar ondersteunt zij 
missionaire onder nemers in Nederland die samenwerken 
met katholieke gemeen schap pen in ontwikkelingslanden, 
en zij probeert geld in te zamelen voor diverse kleinschalige 
projecten. 

Adventsactie geeft de mensen ‘daar’, die moeten leven in moeilijke, 
soms mensonterende omstandigheden via kleinschalige 
projecten hoop op een betere toekomst. Duizenden mensen 
‘hier’ komen vrijwillig in beweging voor anderen; ze voelen zich 
geraakt en ondernemen actie om mensen ver weg te helpen. 
Adventsactie gelooft in de waarde van relaties en kleinschalige 
projecten. De kernboodschap van de Advents actie is: Kom 
samen in actie om hoop te brengen in het Licht van Kerstmis. Er 
is geen duisternis in staat om licht te overschaduwen, maar het 
kleinste lichtje kan de grootste duisternis verdrijven.

Adventsactie zet in 2016 vijf bijzondere projecten in het Licht van 
Advent: ze koesteren alle vijf moeders en kinderen. Wie moeder 
werd, weet dat je leven daarmee wezenlijk verandert. Opeens, 
van het ene op het andere moment, maak je deel uit van iets 
groters. In onze kinderen wordt geschiedenis zichtbaar, maar 
ook toekomst. Zo brengen onze kinderen hoop. Hoop op een 
toekomst die de onze zal overstijgen. Hoop dat onze kinderen 
een verschil ten goede zullen maken. Hoop ook, dat zij het Licht 
van de wereld in zich zullen dragen, net als destijds die kleine 
baby in Betlehem….

Foto Dick Vermaas
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De projecten die Adventsactie 2016 ondersteunt zijn:
1 Een veilig huis voor de allerarmsten op de Westelijke 
Jordaanoever
Op de Westelijke Jordaanoever groeien veel kinderen op in een 
onveilige of ongezonde woning. Dat heeft een slechte invloed op 
hun gezondheid en schoolloopbaan. De Ridderorde van het Heilig 
Graf van Jeruzalem wil kwetsbare gezinnen helpen hun huisje op te 
knappen.

2 Ondersteuning van kwetsbare vrouwen in Burkina Faso
De orde OLV van Liefde van de Goede Herder is een internationale 
congregatie. De zusters werken sinds maart 2011 in Burkina Faso, 
een van de armste landen ter wereld. Op verzoek van de lokale 
bisschop zullen de zusters aandacht geven aan de situatie van 
vrouwen en kinderen in de sloppenwijk Burkinabé. Zij willen een huis 
inrichten voor meisjes en vrouwen die slachtoffer werden van geweld, 
een kleuter school stichten en opleidingen aanbieden. Zo hopen zij de 
kinderen en vrouwen een betere toekomst te bieden.

3 Scholing voor alleenstaande moeders in Congo
De Democratische Republiek Congo is een arm land en heeft geen 
enkel systeem van sociale zekerheid. Jonge alleenstaande moeders, 
die vaak geen enkele opleiding kregen, lijden het meest onder het 
ontbreken van een sociaal vangnet. De ongeschoolde moeders lukt 
het vaak niet om te voorzien in de basisbehoeften van hun gezin.  
De paters redemptoristen bieden opleidingen aan, zodat de vrouwen 
in de toekomst een eigen zaak kunnen starten en hun gezin kunnen 
onderhouden.

4 Straatkinderen terug naar huis in Rwanda
Zoals veel Afrikaanse landen, heeft ook Rwanda te kampen met het 
pro bleem van straatkinderen. Ondanks de inzet van de Rwandese 
overheid, de samenleving en internationale organisaties, leven 
veel kinderen op straat. Vaak is dat het gevolg van armoede op 
het platteland, aids, toe nemende werkloosheid of lage koopkracht.  
De organisatie CECYDAR helpt al 23 jaar kinderen die in de hoofdstad 
Kigali op straat leven en vangt deze kinderen op, maar hun doel is dat 
de kinderen terug naar huis kunnen. De kinderen worden in fasen 

geholpen, om de over gang niet te abrupt te maken. In de laatste fase 
gaan ze naar huis en wordt het gezin begeleid.

5 Preventie en bestrijding van hiv bij kinderen in Malawi
Malawi is eveneens één van de armste landen ter wereld en wordt 
geteis terd door hiv en aids. Maar liefst tien procent van de 16 miljoen 
inwoners is besmet met het virus. Gelukkig lijkt daar nu verandering 
in te komen. De gemeenschap van Sant’Egidio zet zich in om deze 
problemen weg te werken. De belangrijkste doelstelling van het 
project is de ver bete ring van de gezondheidsstructuur in Malawi.

Onze parochie wil  graag een bijdrage leveren aan één van deze 
projecten en daarom is er in het weekend van 10 en 11 december 
2016 een collecte voor Adventsactie. Geef gul tijdens deze collecte, 
zodat voor iedereen het Licht van Kerstmis zichtbaar wordt.
                                                                                                                                                             
Verdere informatie: www.adventsactie.nl

Werkgroep NoordZuid
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Wereldmissiemaand 2016
Filippijnen
Oktober is voor de katholieke kerk Wereldmissiemaand.  
We vragen dan aandacht voor de christenen die wereldwijd 
ijveren voor een menswaardige, rechtvaardige wereld. 
Christenen van over de gehele wereld kunnen leren van 
elkaar en elkaar steunen in hun plannen. Daarom steunt 
Missio projecten van lokale kerkgemeen schappen in alle 
continenten. Voorbeelden van projecten zijn de bouw van 
kerken, ondersteuning van priesteropleidingen en projecten 
voor kwetsbare kinderen. 

In de Wereldmissiemaand 
oktober besteedt Missio dit jaar 
aandacht aan de katholieke 
gelovigen in de Filippijnen, 
met als thema ‘Getuigen 
van barmhartigheid’. Natuur-
rampen, armoede en arbeids-
migratie zijn slechts enkele 
van de problemen in dit 
land. Steeds weer worden 
de Filippijnen getroffen door 
zware tropische stormen.  
In 2013 raast de supertyfoon Haiyan over het land en laat een spoor 
van vernieling na. Duizenden mensen vinden de dood. Degenen die 
het overleven hebben niets meer. Geen huis, geen bezittingen, geen 
bestaansgrond, zoals de vissersgezinnen aan de kust van Tacloban.
De armoede in de Filippijnen is groot. In Manila leven veel mensen 
op straat en probeert men iedere dag opnieuw het hoofd boven 
water te houden. Men bedelt en slaapt in kartonnen dozen. Anderen, 
met name vrouwen, zoeken noodgedwongen hun toevlucht in 
het buitenland. Vaak worden ze uitgebuit en krijgen ze te maken 
met seksueel geweld. Missio steunt dit jaar diverse projecten van 
religieuzen in de Filippijnen. Zij laten Gods barmhartigheid zien in hun 
handelen, zij zijn getuigen van Gods barmhartigheid. Hun voorbeeld 
is een inspiratie voor ons.

Zo hebben de Missiebenedictinessen het initiatief genomen tot 
de bouw van een nieuw dorp voor de vissersfamilies in Tacloban. 
En in Manila is zuster Cecille Ido de drijvende kracht achter 
het gezinscentrum ‘Tuluyan’, waar dakloze gezinnen worden 
opgevangen en weer op weg geholpen. Wereldwijd wordt op 
Missiezondag 23 oktober de verbondenheid van onze katholieke 
geloofsgemeenschappen gevierd. Ook vindt er een collecte plaats 
in elke parochie. In het eerste weekend van oktober (1 en 2 oktober) 
staan de kinderen in de Filippijnen centraal op de Wereldmissiedag 
van de kinderen.

Parochiegids 2016-2017
en Jaarkalender
Met de start van het nieuwe werkjaar is er weer een Parochiegids 
verschenen, in het blauw dit jaar. U vindt hierin informatie 
over de organisatie en het programma van onze parochie.  
U zult ontdekken dat wij ook het komende jaar oude en nieuwe 
wegen gaan. Dit jaar staat het thema ‘Ontmoeten’ centraal. 

Dat onze parochie een plaats mag zijn waar jong en oud door de 
ont moe ting met elkaar God mogen ontmoeten. Er wordt gevierd 
(liturgie en sacramenten), ons geloof wordt doorgegeven (catechese) 
en vertaald in ‘Omzien naar elkaar’ (diaconie). Er is zorg voor een 
goede onderlinge communicatie en voor het onderhouden van de 
contacten naar buiten (gemeenschapsopbouw). De activiteiten van 
de talrijke werkgroepen op deze vier werkvelden vindt u per werkveld 
terug in deze gids. U vindt daarbij ook de namen, telefoonnummers 
en e-mailadressen van de contactpersonen. In beide kerken en in het 
Parochiecentrum is de Parochiegids verkrijgbaar.

Ook verschijnt er net als vorig jaar weer een Jaarkalender 
Van maand tot maand, van dag tot dag vindt u de activiteiten, zoals 
bijzondere vieringen en bijeenkomsten, met tijd en locatie. Handig om 
ergens op te hangen. In de beide kerken en in het Parochiecentrum 
ligt de Jaar kalender voor u klaar om mee te nemen.
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Komende activiteiten
Bergen op Zicht in de Vredesweek
Na een geslaagde eerste editie van ‘BergenopZicht’ in 2014 
wordt op zaterdag 24 september 2016 de tweede editie 
georganiseerd door Stichting Bergen op Zicht.  

Doel van dit evenement is dat Bergse verenigingen, groepen en 
instellin gen (zonder winstoogmerk) zich presenteren aan het grote 
publiek en vrijwilligers of  leden kunnen werven. Het evenement wordt 
gehouden van 12.00 tot 17.00 uur en vindt plaats in de binnenstad, 
langs het traject: Sint-Catharinaplein, Hofstraat, de Achterplaats, 
Beeldentuin en Grote Binnenplaats van het Markiezenhof,  
het Beursplein, de Steenbergsestraat, de Fortuinstraat en de Grote 
Markt. Ook de Lievevrouweparochie is een van de 120 deelnemers.

Samen met de Protestantse Gemeente en de Gereformeerde Kerk 
Vrijgemaakt willen we in de Vredesweek het thema van die week 
‘Vrede verbindt’ uitbeelden. 

    
Oktober Rozenkransmaand
De oktobermaand is de Rozenkransmaand. Iedere woensdag 
is er om 19.00 uur een rozenkransgebed in de grot van de 
Lourdeskerk, in de Mariakapel van de Heilig Hartkerk en in 
Aquacite op de Plaat. 

Iedere dinsdag wordt het hele jaar door de Rozenkrans op twee 
plaatsen gebeden: Na de viering van 09.15 uur in de gebedsruimte 
van de zusters Franciscanessen in Het Nieuwe ABG en om 16.00 uur 
in de kapel van het Markiezenhof. 

 

Bijeenkomst ‘Franciscus spreekt’
Op 4 oktober vieren we het feest van Sint-Franciscus.
In dit kader is er een voorstelling ‘Franciscus spreekt’ op 
zaterdag 8 oktober om 19.00 uur in de Gertrudiskerk, verzorgd 
door de groep Roeach uit België.

De kerk is open vanaf 18.30 uur. De bijeenkomst duurt ongeveer 1½ 
uur. Na de voorstelling is er koffie. Na afloop kunt u een vrije gift 
doneren.
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Info-avond Romebedevaart
Op dinsdag 27 september is er een info-avond voor de pelgrims 
van de Romebedevaart en belangstellenden. 

U kunt zich op die avond nog inschrijven voor een bijzondere week 
met een ontmoeting met paus Franciscus. De week is van 14 t/m 19 
november.De avond begint om 19.30 uur in het Cantatorium van de 
Gertrudiskerk. U bent van harte welkom.     
Kloosterweekend broeders van Huijbergen
De broeders van Huijbergen verzorgen van vrijdagavond 21 tot 
en met zondagavond 23 oktober a.s. een kloosterweekend met 
als onderwerp ‘elkaar verrijken in gemeenschap’. 

Tijdens dit weekend neemt u deel aan het ritme van de dagorde van 
de broeders en sluit u aan bij de gebedsvieringen. Verder gaat u 
samen met de andere deelnemers met enkele broeders in gesprek 
over hoe oude waarden als broederschap, dienstbaarheid en 
eenvoud ook vandaag de dag nog steeds van betekenis kunnen zijn. 
Daarbij gaat het erom de verhalen van de broeders te verbinden met 
uw eigen verhaal. Informatie en aanmelding: broeder Bram Hommel 
tel. 0164 – 642 582 e-mail bram@abcfh.nl of Kees van der Ham tel. 
0165 – 532 561 e-mail cvanderham@home.nl 

Bevrijding Bergen op Zoom
Vrijheid is normaal, maar niet vanzelfsprekend. Op zaterdag 29 
oktober en zondag 30 oktober willen we hierbij stilstaan. 

Zaterdag 29 oktober met een lezing door lezers die internationaal 
aanzien genieten. Deze vindt plaats in de Gertrudiskerk, aanvang 
20.00 uur.

Zondag 30 oktober is in de Gertrudiskerk om 9.30 uur een Oecu-
menische Woorddienst. Om 11.00 uur is de herdenkingsplechtigheid 
op de Canadese Oorlogsbegraafplaats.

Week van het Boek
Van 3 tot 10 november willen de kerken / parochies rond de 
Brabant se Wal iedere geïnteresseerde de gelegenheid bieden 
om stil te staan bij het Boek. 

Donderdag 3 november begint deze week met een Vesper om 19.00 
uur in de Sint-Catharinakapel, gevolgd door een lezing van ds. S. v.d. 
Zee over de Profeten. 

Zaterdag 5 november ‘Zin op Zaterdag’ met ds. Ruud Jellema om 
19.00 uur in de Gertrudiskerk. Zondag 6 november een Kinderdienst 
in de Lourdeskerk om 11.00 uur. 

Op woensdag 9 november Kidskerk met het Boek voor kinderen. 
Meer info over de activiteiten in de kerken van de Brabantse Wal vindt 
u in de folder die in de kerken aanwezig is of op de website: 
www.rkboz.nl.
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De klokken luiden 
voor iedereen
Al meer dan een jaar wordt elke eerste woensdag van de 
maand in de Mariakapel van de H. Hartkerk een gebedsdienst 
gehouden. In de mei- en oktobermaand is er zelfs elke woensdag 
een rozenkrans viering. 

Voordat de vakantieperiode begon, is een groep van betrokken 
bezoe kers bij elkaar gekomen. Zij hebben gepraat over het tijdstip 
en de inhoud van de vieringen. Kijkend naar de inrichting van de 
kapel is ook gesproken over de toekomst. Wanneer u dit leest 
is de kapel opgeknapt, want groot onderhoud was hard nodig. 
Ze is opnieuw geverfd en er hangt nieuwe verlichting. Wim van 
Hulten heeft een sokkel gemaakt voor het H. Hartbeeld, dat ook 
in de kapel komt. Om verwarring te voorkomen is afgesproken 
om de woensdagdiensten op een vast tijdstip te laten beginnen.  
De meeste stemmen waren voor een avondviering om zeven uur. 
Deze bijeenkomsten op elke eerste woensdag van de maand zijn 
vieringen waar Bijbeltekst en een actueel thema centraal staan.  
Er wordt samen gebeden en gezongen en met elkaar van 
gedachten gewisseld.

Tijdens het overleg werd duidelijk dat de aanwezigen tevreden 
zijn over deze manier van samenkomen maar zij vinden het 
jammer dat de opkomst beperkt blijft tot H. Hartmensen.  
Zij zouden het fijn vinden als ook mensen uit de andere vroegere 
geloofsgemeenschappen erbij zijn.

Tenslotte werd gevraagd om de klokken vijf minuten te laten luiden 
voordat de viering begint. De hele parochie kan dit horen want 
die klokken luiden voor alle mensen. Zij roepen en zeggen dat 
iedereen van harte welkom is……  

Mary Zopfi en Lucie Venmans

Het nieuwe Onze Vader
Zoals eerder in inZOOMen bericht, gaan we met ingang van 
27 november 2016 de nieuwe vertaling van het Onze Vader 
gebruiken in de liturgie. Deze vertaling, die dichter staat bij de 
Latijnse tekst dan de ‘oude’, wordt in het gehele Nederlandse 
taalgebied – Vlaanderen en Nederland – ingevoerd. Het zal even 
wennen zijn, maar dat zal na een korte periode wel over zijn.
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Celebrant

Verlos ons, Heer van alle kwaad, geef genadig vrede in onze 
dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij 
mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, 
terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de 
komst van onze Verlosser Jezus Christus.

Op de vorige en deze pagina vindt u de tekst van het nieuwe 
Onze Vader op een Mozara bische gebedstoon, uitgegeven 
door de Nationale Raad voor Liturgie. In de loop van de maand 
september zal de Nationale Raad voor Liturgie ook enkele 
andere melodieën voor het Onze Vader uitgeven.

Adriaan van Roode

Een luisterend oor en een 
kopje koffie 
meer is niet nodig
Wat kan de kerk betekenen voor mensen zonder baan?

Enkele keren per week loop ik in Gageldonk-West Onze wijk, 
ons thuis binnen. Voor wie niet weten wat/waar dat is: het is 
een soort ‘huiskamer’ aan het Piusplein, tegenover de gesloten  
H. Hartkerk. Elke werkdag kun je daar tussen twee en vier terecht 
voor een praatje en een kopje koffie of thee (kosten € 0,50 per kop).  
Ook kun je er boeken of speelgoed lenen uit de biblio-/spelotheek. 

In die huiskamer heb ik al heel wat mensen zonder baan ontmoet. 
Meestal zijn dat vijftigplussers, die al langer zonder betaald werk 
zitten. Niet dat ze daarvoor kiezen, integendeel. Ze doen van 
alles om werk te vinden: om- en/of bijscholing, via uitzendbureaus 
deeltijdwerk zoeken, zelf solliciteren enz. Maar het lukt hen gewoon 
niet om aan de bak te komen. Te oud of te duur krijgen ze niet te 
horen (werkgevers mogen niet discrimineren!), maar dat is voor de 
goede verstaander wel duidelijk. Officiële redenen: geen of te weinig 
ervaring voor die ene baan, niet vlug of flexibel genoeg, of niet het 
passende diploma. Mijn idee: soms hebben werkgevers domweg 
geen zin om iemand die ouder is en al langer zonder werk zit, aan 
te nemen. Want een jongere kost minder, is welis waar onervaren 
maar flexibel, vraagt minder inwerktijd en begeleiding enz.

Lang niet altijd is geen baan hebben het enige probleem. Sommigen 
zijn deels afgekeurd, anderen hebben een scheiding achter de rug 
met alle ellende van dien. Weliswaar heeft elk huisje zijn kruisje, 
maar in hun geval schijt de duvel – naar mijn gevoel – wel erg vaak 
op een grote hoop.  

Neem nu Frans (niet zijn echte naam). Voorin de vijftig,  
ooit getrouwd maar nu gescheiden en zonder betaald werk. Ik raak 
met hem aan de praat bij een kop koffie in Onze wijk, ons thuis. 
Hij vertelt me dat hij jarenlang als timmerman in de bouw heeft 
gewerkt. Tot hij een paar jaar terug last kreeg van zijn schouders. 
Eerst in de ziektewet, daarna deels afgekeurd. Dat houdt in dat 
hij een deeltijdbaan moet zoeken. En dat blijkt niet eenvoudig.  
Tot overmaat van ramp gaat zijn vrouw in die tijd ook nog bij hem 
weg. Ze moeten het eigen huis verkopen, maar de markt is slecht 
en dus is er een restschuld. Daarmee komt hij ook nog eens in de 
schuldsanering terecht. Ondanks al die ellende volgt Frans een 
omscholingstraject voor magazijnbeheer (bijv. in een bouwmarkt). 
Daar lijkt net voor de vakantie een baan te gloren: in Breda zoeken 
ze voor enkele dagen per week iemand in een doe-het-zelfzaak. 
Hij gaat aan de slag, maar na een week krijgt hij te horen: u bent 
te traag van handelen en begrip. Terwijl hij dat vertelt, oogt Frans 
rustig, maar zijn handen trillen en hij veegt regelmatig over de tafel. 
Wanneer hij het hele verhaal van zijn teleurstelling heeft verteld, 
bedankt hij mij: “Fijn dat je naar me wilde luisteren”. 
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Dat ik ‘van de kerk ben, zegt hem niet zoveel. Wel dat ik aandacht 
voor hem heb, en zo laat zien wat ’van de kerk zijn’ betekent. 
Zoals God met Israël meetrok, zo zijn wij als christenen (= kerk) 
geroepen om aandacht te hebben voor wie langs de kant van de 
weg ligt. Door bij een kopje koffie naar hen te luisteren en hen zo 
te laten merken dat ook zij meetellen, als ieder ander. En wat ik 
kan, dat kunt u ook. Doet u met mij mee?

Ad van Loveren / project Uitzicht – advanloveren@eparochie.nl

Van de bestuurstafel
Beste parochianen, In de voorbije maanden is er weer heel wat 
gebeurd binnen onze parochie. We namen afscheid van diaken 
Co van Bekkum, vierden we het 50-jarig priesterjubileum van 
Rud Smit, trok een drukbezoch te Maria Ommegang door onze 
stad en onze pastoor Paul Verbeek zag Abraham.

Co van Bekkum nam op zondag 19 juni afscheid in de Gertrudiskerk. 
Immers, Co heeft de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en gaat van 
een welverdiend pensioen genieten. Co heeft zich in onze parochie 
zeer verdienstelijk gemaakt als coördinator van het pastoresteam 
en ook heeft hij heel wat werkzaamheden als diaken verricht.  
Ik ben Co heel dankbaar voor de vele activiteiten die hij voor onze 
parochie heeft gedaan. 

Het jubileum van Rud Smit vond ik heel bijzonder met een luisterrijke 
viering in de Gertrudiskerk op zaterdag 25 juni. Rud is een halve 
eeuw geleden tot priester gewijd en is nog steeds actief. Rud heeft 
heel wat bewogen jaren achter de rug en dat niet alleen in Bergen 
op Zoom, maar bijvoorbeeld ook in Rome. Het deed me goed hem 
te zien stralen tijdens de viering van zijn jubileum.

Op zondag 26 juni trok de Maria Ommegang weer door het centrum 
van onze historierijke stad. Ook dit jaar constateerde ik dat heel wat 
parochianen aan de dankstoet meededen of als belangstellenden 
de Maria Ommegang hebben gezien. Ik kreeg de indruk dat er meer 
toeschouwers waren in vergelijking met vorig jaar en dat is een 
verheugende ontwikkeling. Dat in de binnenstad zo’n 150 blauwe 
vlaggen van de Maria Ommegang hingen, draagt ook bij aan de 
promotie van de stoet en onze stad.

Pastoor en vicaris Paul Verbeek vierde zijn 50-ste verjaardag.
Op zaterdag 16 juli was er eerst een drukbezochte viering in de 
Lourdeskerk en in de avond was de tuin van het parochiecentrum 
overvol met goede kennissen, vrienden en familie van de jarige. 
Paul had gezorgd voor een ijsco- en frietwagen en dit leidde tot 
lange rijen voor ijs, friet en snack.
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De avond werd opgeluisterd door een muziekgezelschap met een 
geva rieerd repertoire. Verder werden liedjes gezongen die Paul 
typeerden en kwam Abraham op bezoek. Het was een mooie, 
zomerse feestavond.

Verder wil ik u informeren over de financiële positie van onze Lieve-
vrouwe parochie. Nadat we enkele jaren kritisch zijn geweest op 
de uitgaven zijn de bakens verder verzet. Dit heeft ertoe geleid 
dat de benarde financiële toestand is gewijzigd en de geldstromen 
een wat meer gunstige richting uitgaan. Over het jaar 2015 is het 
uiteindelijke resultaat net uit de rode cijfers gebleven en hielden de 
inkomsten en uitgaven elkaar eindelijk in evenwicht. Deze situatie 
is ontstaan doordat we in 2015 enkele incidentele meevallers 
hadden. 

De financiële aanpak van onze parochie is veranderd en dit houdt 
in, dat nu de inkomsten leidend zijn voor de te verrichten activiteiten 
en dat wij zonder rekening te houden met incidentele ontvangsten 
en uitgaven een gezonde financiële huishouding willen. Dit geeft 
onze Lievevrouwe parochie meer continuïteit en moet een financiële 
ramp weten te voorkomen. Scherp blijven letten op de uitgaven en 
meer inkomsten verkrijgen zijn dan noodzakelijke stappen. 

De actie Kerkbalans heeft dit jaar een positief beeld opgeleverd. 
Wel zijn de ontvangsten iets minder dan vorig jaar, maar in 
vergelijking met de landelijke cijfers doet onze parochie het beter 
dan de meeste andere parochies. Voor uw bijdragen ben ik u zeer 
dankbaar. Mijn waardering gaat ook uit naar de medewerkers van 
de ledenadministratie. Immers, zij verrichten heel wat extra werk 
voor de actie Kerkbalans. Ook hier blijkt weer, dat onze parochie 
de hulp van de vele vrijwilligers heel goed kan gebruiken. Ik dank 
dan ook iedereen die zich inzet voor onze geloofsgemeenschap.

Namens het bestuur van de Lievevrouweparochie,

Jan van Wijk

In gesprek met …
Rob Stuart
Rob Stuart heeft na twaalf jaar zijn functie van vice-voorzitter 
van onze parochie neergelegd. Voldoende reden dus om eens 
samen terug te kijken. Op weg naar zijn huis passeerde ik een 
grote kuil, de plaats waar de kerk van de Goddelijke Voor-
zienigheid stond. Zijn kerk, want Rob was lid van het toenmalige 
parochiebestuur van de Goddelijke Voorzienigheid toen hem 
in de gefuseerde parochie gevraagd werd vice-voorzitter te 
worden. 

“Einde van een stuk leven”, was zijn reactie op mijn vraag naar zijn 
gevoelens bij die lege plaats in de Van Heelulaan. “Door velen zo 
gevoeld, door mij niet”. De sloop van die kerk was het einde van een 
lang proces dat feitelijk al in 1998 begon. Onder auspiciën van de 
toenmalige Interparochiële Vereni ging werd er toen onder leiding 
van Cees Booij al gesproken over het bouwen van een nieuwe 
kerk in ‘oost’ ter vervanging van twee te slopen kerkgebouwen.  
Rob zat toen immers zoals gemeld al in het bestuur van de 
Goddelijke Voorzienigheid met als portefeuille: bouwzaken. 

Nadat in 2003 vier Bergse parochies fuseerden tot één 
Paulusparochie, werd Rob in 2004 gevraagd voor het vice-
voorzitterschap. Een functie die hij voortzette na de fusie 
tot Lievevrouweparochie, waarin hij samen met het bestuur, 
het pastoraal team en veel vrijwilligers, de nieuwgevormde 
geloofsgemeenschap door een heel moeilijke periode loodste.
Gevraagd naar het hoogtepunt uit die tijd kwam meteen het 
antwoord: “dat we nu écht één Lievevrouweparochie zijn en dat de 
scherpe kantjes er snel aan het afgaan zijn”. Het sluiten van vier 
kerken, twee tijdelijk en twee definitief, en het heropenen van twee 
nieuwe in 2014, zorgde voor een snelle groei naar eenwording.  
“Wij hebben gebouwen afgebroken, nu zijn we toe aan opbouw en 
die opbouw krijgt sneller vorm dan we ooit hadden kunnen denken!” 
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Rob geeft aan dat die processen, vooral wat er allemaal bij komt 
kijken, gelukkig aan vele gelovigen voorbijgaan. Het blijkt dat er af 
en toe nóg mensen zijn die zich niet bewust zijn van het feit dat er 
nu één parochie met twee kerken is.

Het moeilijkst in zijn werk als vice-voorzitter noemt Rob de 
onverdraag zaamheid die er soms tussen de leden van het pastoraal 
team was. Rud Smit, pastoor vanaf 2003, heeft dat ook ervaren 
als een moeilijke periode. Dat werkte door in de ‘bloedgroepen’ 
en heeft het proces van samengaan soms ernstig gefrustreerd.   
Er ontstaat zo een soort dualis me. Irritatie van bestuur naar pastores 
omdat er geen knopen worden doorgehakt, terwijl anderzijds 
een bestuur zich zo dienstbaar mogelijk opstelt naar het team.  
Een dienstbaarheid die van groot belang is om de zaak goed te 
laten draaien. Dat dualisme loopt nog steeds door de ge meenschap.  
Met vrijwilligers en pastores-team samen werken aan de toekomst 
is absolute noodzaak. Reacties op de zo moeilijke beslissingen 
die genomen zijn, waren er natuurlijk veel. Als vice-voorzitter 
sta je immers pal in de wind. De meeste reacties waren verbaal,  
maar soms ook lastige brieven. 

Waar haalde hij de motivatie vandaan om deze zware klus elf jaar 
vol te houden? Bergen is een stad met een katholieke historie.  
Die historie geeft ons een speciale signatuur, die we overeind 
moeten houden. Dat leeft bij vele mensen zo en dat was voor 
Rob een drijfveer. Bovendien leefde in het bestuur het besef:  
“We moeten saneren, als we dat niet doen, dan doen we het 
verkeerd!” Het bestuur was daarin zeer eens gezind. We hadden met 
o.a. Michel Crusio, Toine Asselbergs, Ton de Rooij, John Maas en 
Etienne Gladdines een club mensen die eenzelfde betrokkenheid 
hadden, evenals een grote kennis van feiten van alle eertijds 
bestaande geloofsgemeenschappen. Dat was nodig om te kunnen 
doen wat we gedaan hebben. “We hebben onze nek uitgestoken 
en stappen gezet”. Dat was nodig om onze geloofsgemeenschap 
overeind te houden. We zijn zo verder gekomen dan vele steden 
om ons heen. Het is nu de tijd om verder te bouwen aan die nieuwe 
gemeenschap. Dat doen we onder een nieuwe vice-voorzitter,  
Jan van Wijk. 

We zijn de scheidende vice-voorzitter veel dank verschuldigd  
voor zijn tomeloze inzet als vrijwilliger gedurende al die jaren. 
Dank en waardering die we op deze plaats namens de gehele 
Lievevrouwegeloofsgemeen schap willen uitspreken.

Ton Segers

Een nieuw bestuurslid
Rob de Vos

Sinds eind vorig jaar hebben wij een 
nieuwe secretaris in ons parochiebestuur. 
Zijn naam is Rob de Vos. Hij is 66 jaar 
geleden geboren in de Lievevrouwestraat 
en dus een echte Bergenaar. Tot 1998 had 
hij een autobedrijf aan de Ravelstraat 
en na die tijd was hij werkzaam in 
Zwijndrecht. Rob was 34 jaar getrouwd 
met Monique. Zij is in maart overleden en 
Rob bleef achter met hun twee dochters. 
Sinds vorig jaar is Rob met pensioen 
maar hij wilde een goede invulling geven 
aan zijn nieuwe vrije tijd. 

Tijdens het koffiedrinken in de kerk werd hij aangesproken door 
Jan van Wijk, onze nieuwe vice-voorzitter. Vanaf september 2015 
heeft Rob de vergaderingen van  het parochiebestuur bijgewoond 
en op 24 december 2015 is hij door de bisschop officieel tot 
secretaris benoemd. Hij zorgt voor de verslaglegging van de 
bestuursvergaderingen en voert correspondentie met instanties 
en parochianen. Ons nieuwe bestuurslid beschouwt het als zijn 
taak om het reilen en zeilen binnen de parochie te kennen.  
Dat is de reden dat hij vergaderingen van de Parochieraad en 
de Parochiële Coördinatie Commissie bijwoont. 
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Hij praat ook met de mensen die op het Parochiebureau werken: 
hij noemt dit de levensader van de parochie. Hier wordt onder 
andere de administratie bijgehouden, de actie Kerkbalans wordt 
van hieruit georganiseerd en uitnodigingen voor bijzondere 
gelegenheden worden ook door deze mensen verzorgd. Sinds 
Rob meedraait in het bestuur, komt hij tot de ontdekking dat er 
veel gebeurt waar de gewone parochiaan geen weet van heeft. 
Klein voordeeltje voor hem was dat de grote klus, het sluiten van 
twee kerken, al geklaard was. Wat hem wel verbaasde, was dat hij 
tegen zaken aanliep die hij nooit verwacht had. Want wie had ooit 
gedacht dat een kerk gekraakt kon worden??? Hij complimenteert 
Rob Stuart en John Maas die veel tijd besteden aan het regelen 
van bijvoorbeeld eventuele verkoop en later de sloop van de kerk 
van de Goddelijke Voorzienigheid. Veranderingen worden door het 
bestuur goed doordacht uitgevoerd, maar er zijn ook wijzigingen 
die het Bisdom oplegt. De buitenwacht heeft dit niet altijd door.  
In het verleden was Rob afwisselend als secretaris en voorzitter 
betrok ken bij MOC’17 en was hij negentien keer chauffeur van de 
‘Pèèrse limosien’ van de Stichting Vastenavend.

Samen met zijn jongste dochter collecteert Rob in de Gertrudiskerk 
en ook hij brengt het blad dat u nu leest rond. Eucharistievieringen 
vindt hij het kernpunt van de parochie, maar stelt wel dat we 
daarin soepeler moeten zijn door meer roulatie in Woord- en 
Communievieringen te accepteren. De continuïteit van het 
functioneren van de parochie kan het best worden gewaarborgd 
als we voorzichtig zijn met onze pastoor en pastoraal werksters. 
Om de leden van het pastoresteam te beschermen raadt Rob 
iedereen aan om eventuele vragen alleen te stellen aan degenen 
die het best antwoord kunnen geven. Leden van het parochie-
bestuur en van de ledenadministratie zouden meer naar buiten 
kunnen treden zodat parochianen weten bij wie ze met hun vragen 
terecht kunnen. Verder vindt hij de sociale contacten, zoals die er 
zijn bij het koffiedrinken, erg belangrijk. Tenslotte merkt ons nieuw 
bestuurslid op dat de nieuwe paus een nieuw en positief beeld 
geeft aan de katholieke kerk. Hij hoopt dat zijn geest ook over heel 
ons land mag neerdalen. Ik sluit me hier graag bij aan en wens 
Rob veel succes toe met deze nieuwe taak.

Lucie Venmans

Lievevrouweparochie 
nieuwe stijl 9
Als je als vrijwilliger in het verenigingsleven actief bent, 
dan wordt er heel wat afvergaderd. Soms bekruipt je dan 
wel eens het gevoel van “wat doe ik hier”. Op andere 
momenten echter kun je soms terug zien op ’n geweldige 
bijeenkomst, waar je ook nog moed uit put. Zo’n avond 
hadden we op 16 juni.

In de jaarplanning van de PCC stond voor juni, net als vorig 
jaar, een bijeenkomst met de vrijwilligers. We schreven toen alle 
contactpersonen aan. De opkomst was goed, maar we misten 
de groepen die met onze jeugd werken. Dat was de reden dat 
we deze keer juist en alleen die groepen uitnodigden voor een 
goed gesprek. We deden dat niet per mail maar telefonisch. Ze 
waren er allemaal van peuter- en kleutergroep tot en met de 
tieners en dat terwijl ze net ’n avond van inhoudelijke evaluatie 
achter de rug hadden met pastor Mary Zopfi. Wij spraken dan ook 
niet over de inhoud van hun werk, wij wilden weten hoe het gaat 
met de samenwerking in de groepen en tussen de groepen en 
hoe de contacten met de ouders verliepen. We spraken over de 
benodigde accommo daties, de plaatsen waar gevierd kan worden. 
Ze wisselden uit hoe een en ander te regelen en  wie te benaderen 
voor het gebruik van ruimtes en spullen. Zo werd er ook veel 
van elkaar geleerd op praktisch terrein. Een open gesprek dus 
waar alles gezegd kon worden en waar het enthousiasme van de 
dames van afspatte. Heerlijk zo’n groep vrijwilligers te hebben die 
zo gaan voor onze jongeren!

Een paar hartenkreten waren er ook. Die komen bij het bestuur en 
het team. Een willen we u niet onthouden. Ze vroegen een ruimte 
speciaal voor de kinderen die ze niet hoeven te delen met andere 
gebruikers. Waar spullen dus kunnen blijven staan tot de volgende 
bijeenkomst, waar  meubilair staat waarin de kinderen zich thuis 
voelen. 



15

Onze harten smolten bij zo’n wens, die we zo zouden willen 
vervullen. De dames hadden er uiteraard een hard hoofd in of 
deze droom ooit uit zou kunnen komen. Werk aan de winkel dus 
voor de mensen die daar over gaan.

Ton Segers

Van uw parochieraad
In het werkjaar 2015/2016 kwam de parochieraad driemaal 
bijeen in vergadering. In oktober, januari en april. In de 
voorgaande jaren werden de vergaderingen geleid door 
Ko de Krom als gesprekleider. Deze rol is in het afgelopen 
werkjaar overgenomen door Leo Withagen.

Tijdens zo’n vergadering worden allerlei lopende zaken 
besproken zoals de aandacht die er is voor de jonge gezinnen, 
het seniorenpastoraat, hoe het loopt met de overgang naar 
één parochie met twee kerkgebouwen etc. Ook de stand van 
zaken rondom de begroting en de gebouwen. In deze drie 
vergaderingen was natuurlijk de voorgenomen (en inmiddels 
gerealiseerde) sloop van het kerkgebouw van de Goddelijke 
Voorzienig heid een onderwerp van gesprek. Hoewel de sloop 
van dit mooie ge bouw de leden aan het hart ging kon de raad 
niet anders dan positief hierin meegaan, want een leeg gebouw 
dat aan vandalisme ten prooi valt is niet te handhaven. 

Het eerste echte advies van het afgelopen jaar betrof de 
informatie die ons bereikte dat er binnen tanteLouise-Vivensis 
over gesproken werd om de diensten in de tehuizen te stoppen 
en voortaan te centraliseren in de Sint-Catharinakapel. De raad 
adviseerde het pastoraal team en het parochiebestuur deze 
ontwikkeling met kracht af te wijzen. 

Andere adviezen betroffen het aansluiten van een lid van 
het pastoraal team bij vergaderingen van de PCC (positief), 
aandacht hebben voor vrijwilligers en aandacht hebben voor 
“hen die zoeken naar een weg van spiritualiteit” en daarmee 

bedoelen we dan eigenlijk aandacht voor mensen die zoekend 
zijn maar de weg naar de katholieke eredienst niet aansprekend 
vinden op dit moment. Zoeken naar wegen om deze mensen 
toch iets te kunnen bieden binnen de Lievevrouwparochie.

Bij elke vergadering wordt in de opening en/of de afsluiting iets 
inspire rends gezegd door één van de leden van het pastoraal 
team. Bij de laatste vergadering in april las Paul Verbeek een 
paar anekdotes voor uit het boekje “Johannes ;-) neem jezelf 
toch niet zo ernstig” (de mooiste anekdotes over drie Pausen).

FRISSE LUCHT
Paus Johannes XXIII had nog maar pas aangekondigd 
dat hij een concilie ging bijeenroepen, of leden van de 
curie vroegen hem waarom hij dat deed. Hij besefte 
toch ook wel hoeveel werk dat zou vragen, en dat 
het in het geheel niet zeker was dat al die drukte en 
inspanningen enig resultaat zouden opleveren, want 
dat de tradities in de kerk bijzonder taai waren en 
niet iedereen altijd dezelfde mening was toegedaan?  
De paus luisterde aandachtig, ging naar het raam, gooide 
het open en zei: ”Daarom dus.”

Bent u na het lezen van dit stukje geïnteresseerd om ook uw 
mening mee te laten wegen in de gang van zaken binnen de 
Lievevrouweparochie en wilt u overwegen lid te worden van  
de parochieraad? Dat kan, er zijn momenteel enkele vacatures 
op te vullen. U kunt uw interesse kenbaar maken door te mailen 
naar de secretaris janinedekok@msn.com. 
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Esmee van Bragt in actie
Tijdens elke viering in de kerk wordt de pastor bijgestaan 
door een of meer acolieten. Zij zijn onder andere 
behulpzaam bij het gereed maken van de altaartafel.  
Een acoliet kan een man of een vrouw zijn, maar ook een 
jong meisje zoals Esmee van Bragt. Zij is dertien jaren oud.

Esmee vertelt dat zij graag naar de kerk gaat. In de H. Hartkerk 
zag zij haar oom en tante aan het werk op het altaar. Zij waren 
acoliet en het leek Esmee wel leuk om dat ook te gaan doen 
maar dat kon niet omdat zij nog niet gedoopt was. Op eigen 
initiatief en in volle overtuiging heeft zij zich laten dopen. Dat 
was in februari 2010. Enkele maanden later heeft zij haar Eerste 
Communie gedaan en daardoor lag de weg voor haar open om 
misdienaar te worden. In de H. Hartkerk heeft haar tante haar 
uitgelegd wat er moet gebeuren tijdens de viering. 

Na de sluiting van de H. Hartkerk heeft eerst Paul en 
daarna Gertrude gevraagd of Esmee mee wilde helpen in de 
Gertrudiskerk. Zij vindt het prettig om naar de kerk te gaan 
en om mee te doen. In april 2015 is Esmee gevormd en dat 
betekende dat zij acoliet kon worden. Zij mocht nu meehelpen 
met het uitreiken van de communie. Tijdens de vormsel viering 
in de Lourdeskerk was onze jonge vrijwilligerster ook aanwezig. 
Zij vond dat heel speciaal omdat de bisschop er bij was.  
De Kerstviering en de Communieviering in de Gertrudiskerk 
waren heel bijzonder om daar als acoliet bij te zijn en het was 
ook erg druk in de kerk.

Afgelopen jaar is Esmee op een woensdagmiddag naar een 
bijeenkomst geweest voor de nieuwe vormelingen. Daar heeft 
zij uitgelegd wat het betekent om acoliet te zijn. Zij heeft zich 
voorgesteld aan de vormelingen en verteld dat zij begonnen is 
als misdienaar. Als je misdienaar bent, mag je met een kaars 
bij het Evangelieboek staan, met de belletjes rinkelen bij brood 
en wijn en meehelpen om de altaartafel te dekken. Tijdens het 
uitreiken van de communie stonden de misdienaars en acolieten 

in de H. Hartkerk achter het 
altaar maar in de Gertrudiskerk 
zitten zij aan de zijkant. Als Paul 
in de viering voorgaat, helpt zij 
ook met de handwassing. Esmee 
zit op het Roncalli. In haar vrije 
tijd speelt zij blokfluit en bezoekt 
ze de bijeenkomsten van On The 
Move. Verder gaat zij twee keer in 
de week naar de zeeverkenners. 
Met deze groep gaat ze zomers 
roeien en zeilen en een weekje 
op kamp. In de winter worden de 
boten onder houden en krijgen 
de zeeverkenners instructies. 
Zij volgen lessen in reddend 
zwemmen en moeten hiervoor 
examen doen. Ik vond het heel 

bijzonder om zo’n jong meisje te ontmoeten. Het komt niet 
dikwijls voor dat een jeugdige zelf besluit zich te laten dopen, 
bij de kerk wil horen en het leuk vindt om mee te doen. Daar is, 
denk ik, veel moed voor nodig. 
  

Lucie Venmans

Kroonjuwelen
Rinus Bouwmeester is de Oudenbossche kunstenaar die 
de kroonjuwelen speciaal voor de Maria Ommegang heeft 
gemaakt. Het gaat om een kroon voor het Mariabeeld 
waarop de wapens staan van Bergen op Zoom, het bisdom 
Breda, de provincie Noord-Brabant en van de huidige 
paus, Franciscus.     Ook  zijn er bloemen van vreugde 
op te zien. Vanwege de puurheid van het materiaal en de 
relatie met de Maria Ommegang van het moment direct na 
de Tweede Wereldoorlog, toen er letterlijk tekort was aan 
van alles, is gekozen voor gewoon metaal en niet voor het 
veel duurdere goud of zilver. 
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De kroon voor het kindje Jezus is versierd met een Davidsster, 
en een nieuwe scepter is versierd met een olijftak als symbool 
van de vrede. Bouwmeester maakte eerder ook al het 
processieschild en reliekhouder die in de Mariakapel van de 
St.-Gertrudiskerk te zien is.  

Ans Verbeek en Ine Segers
van het parochiebureau
Er zijn van die karweitjes die gedaan worden zonder 
dat iemand in de gaten heeft dat het gebeurt; zo ook in 
het parochiecentrum. Elke week wandelt Ann of Ine het 
parochiecentrum binnen, haalt de was op en brengt de 
schone weer terug. Beide dames zijn getrouwd, hebben elk 
een zoon en dochter en vier kleinkinderen en zijn gepen-
sioneerd. Alle twee waren onderwijzeres en wonen ook in 
dezelfde straat. 

Op woensdagmiddag in de Zomertuin waren Ine en Ann 
gastvrouwen en schonken koffie en thee. Na vertrek van Teresia 
Musters is er in een vergadering met verschillende mensen 
gesproken over de taken die in het parochiecentrum ingevuld 
moesten worden. Aan Ine en Ann is toen gevraagd om voortaan 
de was te verzorgen. Sinds enkele jaren gaat Ine één keer in de 
week met een tas naar het parochiecentrum om de vuile thee- en 
handdoeken en vaatdoekjes op te halen. De weken dat Ine op 
vakantie gaat, schakelt ze Ann in zodat Ann een wandelingetje 
naar de pastorie heeft. Beide dames geven aan dat dit werk 
eigenlijk niets voorstelt. Zodra ze thuis zijn, gaat het wasgoed met 
hun eigen spullen in de wasmachine. Na de wasbeurt wordt de 
droger ingeschakeld en daar na wordt er gevouwen of gestreken. 
Als alles klaar is, gaat de stapel wasgoed in een tas om een 
weekje later weer geruild te worden voor de volgende zending. Bij 
feestjes of andere bijzondere gelegenheden komt het voor dat ze 
deze actie een keertje extra uitvoeren. 

Behalve met de was is Ann ook betrokken bij de bezorging van 
uw parochieblad. Zij is indertijd door Wiel Hacking gevraagd 
om mee te helpen. Ann is hoofdcontactpersoon voor de 
Gertrudisgeloofsgemeen schap en brengt de boekjes naar zes 
contactpersonen. Zij zorgt er samen met haar echtgenoot voor dat 
in een groot deel van het centrum dit boekje in de brievenbussen 
valt. Ine is actief in de naaigroep van de Maria Ommegang en 
verder geeft zij twee keer per week Nederlandse Taalles aan 
kinderen van Syrische statushouders. 

Er viel verder weinig te vertellen, zodat we klaar waren voordat 
de koffie op was en tijd overbleef om over de “goeie” oude tijd te 
praten toen er twee pastoors en twee kapelaans voor elke kerk 
waren en er veel ontzag was voor deze priesters. Nu moeten 
wij het doen met één pastoor en twee pastoraal werksters voor 
heel Bergen op Zoom. Een andere grote verandering is dat we 
nu “gewoon” met hen kunnen praten; als mensen onder elkaar. 
Ann geeft de voorkeur aan Eucharistievieringen boven Woord- en 
Communievieringen maar beseft dat het moeilijk vol te houden is 
met slechts één pastoor voor de hele parochie. 
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Ine vindt het mooi dat er 
veel voor jeugd en jongeren 
gedaan wordt want: dat is 
goed voor later. Verder vindt 
zij het erg belangrijk dat 
seniorenmiddagen door gaan. 
Deze mensen mogen zeker 
niet vergeten worden. Ann 
en Ine weten dat voor alle 
activiteiten veel vrijwilligers 
aan het werk zijn. Uitein delijke 
conclusie is dat alles door 
kan gaan dankzij die vele 
vrijwilligers maar natuurlijk 
blijven professionele mensen 
ook hard nodig.

Deze vrijwilligers vinden hun werk niet noemenswaardig maar 
ik vind het goed om te laten weten dat dit ook door vrijwilligers 
gedaan wordt en dat wij dankzij hun tijd en moeite altijd schone 
hand- en theedoeken kunnen gebruiken.

Lucie Venmans

Leesgroep jongvolwassenen 
naar Benedictus in Doetinchem

Al enkele jaren lezen en bespreken zo’n 12 a 15 parochianen 
geza menlijk een mooi geloofsboek, en dit seizoen stond 
(o.a.) in het teken van Benedictus en de Benedictijnse 
spiritualiteit.

Dit jaar lazen we het boekje Een levensregel voor beginners 
van Wil Derkse. Een mooie inleiding op de benedictijnse 
spiritualiteit en wat men hiermee kan in het dagelijkse leven 
buiten de kloostermuren. Traditiegetrouw voegen we de daad 

ook bij het woord en gaan we ook op pad. Het idee kwam op 
om de auteur te vragen ons te ontvangen in de Benedictijner 
abdij in Doetinchem, en dit lukte. Veel dank aan Elma Bastianen 
voor het uitstekende regelwerk!  Met twee auto’s en 8 van de 
15 deelnemers vertrokken we zondag 29 mei vroeg richting 
het verre oosten. Na deelname aan de mis, kregen we een 
rondleiding door de heer Derkse, en spraken we vervolgens 
een uur over de inhoud van zijn boek. De dag werd vervolgd 
met een mooie wandeling, een lunch in het gastenverblijf,  
en een etentje thuis in Bergen op Zoom.

Een mooie en inspirerende dag voor ons allen!  

Paul Neelissen

Data Eerste Communie en Vormsel
Eerste Communie:

• Informatieavond alle ouders
 Woensdag 21 oktober 2015 om 20.00 uur in RKBS Lodijke

• Presentatieviering communicanten
 Gertrudiskerk:  zondag 28 februari 2016 om 09.30 uur
 Lourdeskerk:    zondag 28 februari 2016 om 11.00 uur
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In de pastorietuin
Op uitnodiging van pastoor Verbeek komen op een zonnige 
middag ± 20 parochianen naar de tuin van de pastorie.  
Een tuin die zijn weer ga in de omgeving niet kent. Prachtige 
beplanting, voliére, een lust voor het oog. Er zijn vlaggetjes 
in de tuin aangebracht ter ver welkoming, tafels en stoelen 
staan gereed, vrijwilligers zijn aanwe zig, de koffie en thee 
staan gereed om de gasten te ontvangen. 

Na kennismaking met de pastoor en vrijwilligers en onbekende 
gasten worden koffie en thee gepresenteerd met gebak. 
Bezoekers van velerlei pluimage zijn snel met elkaar in gesprek 
en het is al snel duidelijk dat het een prettige en zinvolle middag 
zal worden. Iedereen neemt deel aan de gesprekken en er 
wordt regelmatig van plaats gewisseld zodat iedereen elkaar 
een beetje leert kennen. In de loop van de middag wordt er – 
zonder dat de gesprekken stokken – een andere versnapering 
aangebo den, een drankje en iets wat daarbij hoort.  
De uitnodiging vermeldde  14.00 – 16.00 uur, maar al snel 
bleek dat deze tijd zou worden over schre den. Om 16.45 uur 
nam pastoor Verbeek het woord, bedankte de aanwezigen voor 
hun komst en beloofde dat deze middag herhaling verdient.  
Wij, bezoekers, wachten af en zijn ervan overtuigd dat na het 
lezen van dit bericht meerdere parochianen gebruik zullen 
maken van zo’n mooie middag in de tuin van de pastoor.

Viering Maria Hemelvaart
in het teken van de Maria Ommegang 

De dag waarop in Katholieke kring Maria Ten Hemelopneming 
wordt gevierd, 15 augustus, was tot voor een aantal jaren 
geleden de dag dat ook de Maria Ommegang door de straten 
van het Bergen op Zoomse stadscentrum trok.  

De naoorlogse Maria Ommegang komt voort uit de belofte die de 
toen malige kapelaan Ooijens van de Heilige Maagdkerk in 1942 
al deed om een jaarlijkse Ommegang te organiseren als de stad 
behoed zou blijven voor groot oorlogsgeweld. Vanaf 1945 wordt 
deze belofte jaarlijks inderdaad op deze dag ingelost. Dat is ook 
de dag dat de Tweede Wereldoorlog formeel werd beëindigd 
en daarmee een moment van herdenking markeert. Omdat 15 
augustus niet altijd in het weekend valt (en dat wél wenselijk 
is voor deelnemers en publiek) trekt de Maria Ommegang de 
afgelopen jaren op de laatste zondag van juni. Dit jaar werd de 
72e Maria Ommegang gehouden met als thema ‘Maria, moeder 
van Barmhartigheid’.

Dat 15 augustus naast de ‘gewone Maria Ommegang’ een 
speciale dag voor Mariaverering blijft  kwam tot uiting in een 
plechtige eucharistie viering die deze dag werd gehouden in de 
Onze Lieve Vrouw van Lour deskerk in Bergen op Zoom. Pastoor 
Paul Verbeek ging deze viering voor waarbij medewerking 
werd verleend door het Lourdeskoor. Deel nemers aan de eind 
juni gehouden Maria Ommegang illustreerden met zang en 
declamatie hun verbondenheid met deze Mariaverering. Zo was 
er een lezing door een profeet, solozang uit de Miriamgroep en 
een declamatie als zuster Teresa. De speciaal voor de Maria 
Ommegang gemaakte kroonjuwelen waren in de kerk aanwezig. 
Op 21 september a.s. worden deze door paus Franciscus in 
Rome gezegend. Ook de speciaal voor dit themajaar door Ward 
Warmoeskerken ontworpen themajurk was tijdens deze viering 
tentoongesteld. Voor deze speciale, feestelijke 15 augustus- 
viering, was veel publieke belangstelling. De Bergse binnen-
stad was al enkele dagen versierd met de blauwe Maria 
Ommegangvlaggen.

Het bestuur van de Bergen op Zoomse Maria Ommegang 
streeft voort durend naar verbetering van de uitstraling die deze 
stoet op het publiek heeft. Daarom is men blij met reacties van 
mensen die de stoet op 26 juni j.l. gezien hebben en die tot 
verbetering kunnen leiden. 
Reacties zijn welkom op: secretaris@mariaommegang.nl
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Muziek in de Gertrudiskerk
Zaterdag 17 september 16.00 uur  
Zaterdagmiddagmuziek
Andrea van de Velde (klarinet) en Eric Quist (piano)
Vrije inloop – collecte bij de uitgang

Zaterdag 24 september 16.00 uur
Programma nog niet bekend
Vrije inloop – collecte bij de uitgang

Zondag 25 september 19.00 uur
Koorconcert ‘Cappella Breda’ o.l.v. Daan Manneke
Werken uit het ‘Alt-Bachisches Archiv’
i.s.m. Brabants Volkoren – Stichting Babel
Entree € 10,–; vrienden van het Ibach-orgel: € 5,–

Zondag 2 oktober 16.00 uur
Orgelconcert door Willem Hörmann (Den Bosch)
Entree € 8,–; vrienden van het Ibach-orgel: € 4,–

Vrijdag 14 oktober 19.00 uur
Presentatie van het ledengeschenk van de Geschiedkundige 
Kring: een boek over Cornelis Rogier, bouwer van het Rogier-
orgel in de Gertrudiskerk. Het Rogier-orgel wordt bespeeld 
door Janno den Engelsman.

Zondag 16 oktober 16.00 uur
Koorconcert met dans ‘Licht en Schaduw’
door Kamerkoor Musica Cordis o.l.v. Hans Smout,
en Stichting Danz m.m.v. pianisten en slagwerkers
Werk van Tallis, Brahms, Gjeilo en Orff
Entree € 10,–; vrienden van het Ibach-orgel: € 5,–

Zondag 13 november 16.00 uur
Orgelconcert door Andreas Liebig (Basel)
Entree € 8,–; vrienden van het Ibach-orgel: € 4,–

Jonge gezinnen 
Wees welkom bij ‘Geef mij je hand’
Voor de allerkleinste parochianen (0 tot 7 jaar) worden 
sinds vorig jaar vieringen georganiseerd die speciaal op 
hen (en hun broertjes en zusjes) gericht zijn. De vieringen 
blijken een succes, want steeds meer jonge ouders met hun 
kindjes weten de kerk te vinden om elkaar te ontmoeten en 
samen te vieren. Op een speelse manier raken de kinderen 
gewend aan het kerkgebouw en aan rituelen en waarden 
rondom het jaarthema.

Dit jaar is het thema ‘Ontmoeten’. Tijdens de eerste bijeenkomst 
maken we kennis met Mozes en zijn ontmoeting met God. 
Na afloop van de viering drinken we samen wat en kunnen 
de kinderen lekker knutselen of spelen. Ben je nieuwsgierig 
geworden? Kom dan zondag 9 oktober naar de Lourdeskerk 
(09.30 uur tot 10.30 uur). De vieringen vinden iedere tweede 
zondag van de maand plaats (uitzonderingen mogelijk).

Meer informatie is te verkrijgen bij pastor Mary Zopfi.

Jongeren
De WereldJongerenDagen 2016
Nu ik na 17 dagen weggeweest te zijn naar de Wereld 
Jongeren Dagen eindelijk weer thuis ben, blijkt deze 
reis veel indruk op mij gemaakt te hebben. Niet alleen de 
enorme mensenmassa, maar juist het contact met God en 
vele andere dingen blijven me bij. In dit stuk zal ik enkele 
ervaringen delen die mij het meest zijn bijgebleven.
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Voorprogramma: De avond van barmhartigheid 
Op deze avond van aanbidding was er ook gelegenheid om het sacra-
ment van Boete en Verzoening te ontvangen. Op deze avond voelde 
ik vanaf het begin de aanwezigheid van God. Toen deze avond steeds 
verder vorderde en ik steeds meer in gebed kwam, voelde ik ineens de 
aandrang om te gaan biechten. Dat had ik tot voorheen niet gedaan, 
na de biecht kwam er enorme bevrijding over mij. Na de biecht voelde 
ik me het sterkst met God in contact staan. Dat bleef de hele avond 
zo, tijdens andere momenten van de reis had ik dat ook wel maar niet 
zo sterk als toen.

Onverwachte stop
Door files en andere vertragingen onderweg werd de eucharistie-
viering op een onverwachte plek gehouden. In plaats van in een 
kerk onderweg, hadden we geen andere keuze dan deze op een 
parkeerplaats te houden. Eerst een beetje ‘raar’, zeker omdat ik als 
acoliet de bij de viering mocht assisteren. Maar toen we eenmaal 
zover waren en de dienst begon, voelde ik een enorme rust over me 
komen. De aanwezigheid van God voelde ik daar het meest. Achteraf 
gezien was dat voor mij de mooiste mis die wij gehad hebben. 

De WJD dagen 
De dagen in Krakau waren in het begin overweldigend. Naarmate wij 
dichter bij de Avondwake kwamen en de mis op zondag, kwam de ver-
moei dheid door de drukte in de stad, het wachten op eten, enzovoort. 
Toch vond ik dat helemaal niet erg, omdat wij daar allemaal met een 
doel waren: het geloof. De avondwake op het veld was heel erg mooi, 
om daar te mogen staan met ruim 1 miljoen mensen was onwerkelijk. 
Maar ondanks het feit dat de meesten moe waren, geïrriteerd, bleef 
het toch rustig. Wat best bijzonder is, want probeer dat maar eens 
tijdens een voetbalwedstrijd. De woorden van de paus tijdens de mis 
op zondag en tijdens alle vieringen bleven mij heel goed bij. Het leek 
net of hij het tegen mij had, terwijl wij met heel veel mensen op het 
veld waren.  Ik zal zoveel mogelijk van deze reis meenemen naar de 
jongeren van de parochie, hierover vertellen en ze zo te inspireren 
op hun weg naar God. Natuurlijk zit ik ook met nieuwe ideeën in mijn 
hoofd, die ik dit jaar zowel binnen als buiten de kerk tot uitvoering wil 
proberen te brengen. Tenslotte wil ik iedereen bedanken die voor mij 
gebeden heeft, mij ge spon sord heeft en die aan mij en alle andere 
pelgrims gedacht en gebeden heeft. Dank jullie wel, Martijn de Weert

Vormselviering 2016
Op vrijdagavond 27 mei waren in de Lourdeskerk de 
gezinnen van de vormelingen met hun opa’s en oma’s, 
familie en vrienden samen gekomen. Bisschop Liesen ging 
voor in een mooie viering, waar 28 kinderen van groep 8 
uit onze stad het sacrament van het vormsel ontvingen. 
Voor deze groep was het een afsluiting na een jaar lang 
samenkomen rond het project ‘In vuur en vlam’.

Met de werkgroep kijken we terug op een fijne voorbereiding 
met deze kinderen. Tegelijkertijd kijken we uit naar de komst van 
de nieuwe vormelingen. Op woensdag 21 september, om 19.00 
uur in het Praathuis in de Lourdeskerk, zijn alle kinderen uit 
groep 8 samen met hun ouders welkom op de informatieavond. 
Daar vertellen we over het vormsel, de inhoud van het project 
en de data van de bijeenkomsten. Op zaterdag 1 oktober is 
de start van de voorbereidingen met de bijeenkomst van ‘Het 
Lopend Vuurtje’ in Bergen op Zoom. Zet de data alvast in de 
agenda en wie weet kun je mensen in je omgeving enthousiast 
maken voor het vormsel. Dank allemaal! 

Groetjes, Miriam van Esveld 

Slotweekend On the Move
Met de tienergroep ‘On the Move’ hebben we een keigaaf 
slot weekend gehad! We hebben van vrijdag 24 juni op 
zaterdag 25 juni met z’n allen de nacht doorgebracht in een 
grote schuur. Vrijdag avond hebben we eerst onze knuffels, 
matrassen, luchtbedden en noem het maar op, in de schuur 
neergelegd. Een rondleiding waar alles te vinden is,  
kon natuurlijk niet ontbreken.
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Rond half acht zijn we met z’n allen op de fiets gestapt en zijn 
we naar de Grote Markt gefietst. Daar aangekomen zijn we 
de Sint-Gertrudiskerk ingegaan om aan het programma van 
Night Fever deel te nemen. We hebben aan iedereen kaarsjes 
uitgedeeld om de mensen rust te geven. Rond tien uur zijn we 
weer met z’n allen naar de slaaplocatie gefietst.

In de avond hebben we gezellig met elkaar rond het kampvuur 
gezeten om bij te komen van de fietstoer. We hebben ook 
marshmallows warm gemaakt bij de vuurkorf en lekker 
opgesmikkeld. Toen het donker was, hebben we in het diepe, 
donkere bos het weerwolvenspel gedaan. Toen we klaar waren 
met het spel was het al aan de late kant! We hebben onze tanden 
gepoetst en zijn gaan slapen. We werden ‘s ochtends door een 
muziekje wakker gemaakt! Poeh, dat was wel schrikken zeg! 
Met de hele groep hebben we gezellig gegeten. 

We vonden het weerwolvenspel zo leuk om te doen, dat we het 
nog een keer hebben gespeeld! Ook hebben we levend stratego 
gedaan. We hebben het ontzettend naar ons zin gehad!

Helaas was het feest om twaalf uur afgelopen en werden we 
weer opgehaald door één van onze ouders.

Ramona Evers, 
‘On the Mover’
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Senioren 
Seniorenmiddagen
Ook voor dit jaar staan er nog een paar seniorenmiddagen 
gepland. Op woensdag 12 oktober is er een middag in 
de grot van de kerk van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. 
Aanvang 14.00 uur. Het thema van deze middag is: ‘Maria, 
moeder van barmhartigheid’. De vaste bezoekers krijgen 
een persoonlijke uitnodiging. 

Op dinsdag 13 december is er een eucharistieviering in de Ontmoetings-
kerk aan het Bolwerk. Aanvang 14.30 uur. De uitnodigingen hiervoor 
zullen waarschijnlijk op een andere manier gebeuren dan u gewend 
was. Op maandag 19 december is er een middag in het steunpunt voor 
ouderen aan het Zonneplein. Aanvang 14.00 uur. De uitnodigingen 
hiervoor zullen op de gebruikelijke manier gaan. Het thema voor  
de kerstbijeenkomsten is nog niet bekend. Verdere infor matie volgt  
via de kerken, de Bode en de website www.rkboz.nl.

De werkgroep 

Seniorenreis naar de basiliek in Hulst
Op dinsdag 14 juni 2016 werd de jaarlijkse seniorenreis vanuit de 
Lievevrouweparochie gemaakt. Dit keer stond een bezoek aan  
de Sint-Willibrordusbasiliek in Hulst centraal. Vanuit Bergen op Zoom 
vertrokken rond 13.00 uur twee bussen met pelgrims naar het Zeeuws-
Vlaamse stadje Hulst. Maar liefst over de honderd reizigers maakten de 
bedevaart mee. Na aankomst in de basiliek werd een eucharistieviering 
gehouden, waarbij zelfs twee vicarissen voorgingen, namelijk Paul 
Verbeek en zijn collega Wiel Wiertz. Voor de muzikale inbreng zorgde 
de Lievevrouwecantorij onder leiding van dirigent Christian Blaha.  
In zijn overweging ging Paul Verbeek in op het leven van Lidwina van 
Schiedam, omdat het haar feestdag was. Na op jonge leeftijd een 
ernstige val op het ijs te hebben gemaakt, kwam Lidwina voor de rest 
van haar leven in bed terecht. Gedurende tientallen jaren heeft Lidwina 
laten zien hoe er een weg is te vinden als er een tegenslag in het 

leven komt. Paul stelde zich de vraag wat er tijdens een ziekenbezoek 
kan gebeuren: Wie sterkt wie? Doet de bezoeker dit de zieke of juist 
andersom? Paul Verbeek merkt menig keer het laatste ... Zegt dit niet 
veel over de instelling van de zieke om in staat te zijn anderen een 
steuntje te geven? 

Tijdens de viering werd de hymne van het Heilig Jaar van de Barmhar-
tigheid gezongen en dit bleek een heel passende keuze te zijn. 
Immers, in de basiliek was op duidelijke wijze zichtbaar gemaakt 
wat de raakvlak ken zijn tussen de werken van barmhartigheid en de 
hedendaagse pro ble matiek van onder meer vluchtelingen en 
armlastige mensen. Na de eucharistieviering werd er koffie en thee 
met heerlijke barmhar tig heidskoek geserveerd, door vrijwilligers zelf 
gebakken, en vervolgens bezochten de Bergse pelgrims de basiliek. 
Tijdens hun rondgang maakten zij kennis met de tentoonstelling in  
De Librije in het Jaar van Barmhartigheid. Ook kreeg de kamer met de 
kerkschatten veel bekijks. Na het uitgebreide bezoek aan de basiliek 
stond een verblijf op een terras op het programma. 
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Daar werd niet alleen wat gedronken, maar ook teruggeblikt naar de 
indruk ken die het imposante kerkgebouw bij de bezoekers hadden 
nagelaten. Tegen half zes stapten de bedevaartgangers weer in de 
bussen om de terugreis te maken. Met belevenisvolle indrukken gingen 
de Bergse pelgrims naar huis.

Jan van Wijk

Persoonlijk bericht
Dank je wel
Bij dezen wil ik iedereen bedanken voor het medeleven bij mijn onver-
wach te ziekte, in welke vorm dan ook (bloemen, kaarten, bezoekjes, 
telefoon enz.).

Het heeft mij heel erg geholpen om deze tegenslag te kunnen dragen. 
Nogmaals dank aan iedereen.

Frida Somers

Familieberichten
Gedoopt: 
Iris Nuijten  Liselot Delrue Kasia Bak
Shane Dietvorst Milou Goossens  Sven Nijsse
Julia van Huffel  Elyza van Meel Libera Cadieguo  
Damian Akbayir   

Doop en Vormsel volwassene:
Grégor Molenaar Angelina Berben

Huwelijk: 
Arjen Mouwen en Didi van Hoof 
Barry Verwoerd en Isabel Suijkerbuijk
Sander Verhoeven en Ilse Franken
Onno van der Linden en Angela Jacobs

Overleden:
Adrianus de Visser  71 jaar
Georgette Versijp-de Blok 77 jaar
Jan Proost    68 jaar
Jan Thijssen    100 jaar
Omèr Buijsse    74 jaar
Herman Schilperoort  80 jaar
Mieke van Broekhoven-Quik 64 jaar
To Bakx-Elzakkers  93 jaar
Truus Franken-Schoonen 89 jaar
Corrie van den Aarsen-Hermans 82 jaar
Jo Vriens-Sebregts  88 jaar
Riet Mouwen-Timmermans 90 jaar
Ton de Groot    73 jaar
Lisette Haas-Oerlemans 67 jaar
Zipora Schreiber-Rachmawati 55 jaar
Miep Beerendonk-Theuns 72 jaar
Dina Raaijmakers-Rens 94 jaar
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Verlangen
een oud verlangen

Gaat terug

naar de stem van mijn vader

hij gaf Blauwbaard een
plaats in mijn angst

ik kreeg luchtkastelen
om te verbouwen

ik kon wolken vouwen
en regendruppels laten fluiten

de maan laten giechelen 
en een kikker beminnen

toen had ik alles

Eugenie Daniels-Klep

Geloven is gratis maar de kerk niet

Vanuit de kerk nodigen we iedereen uit om vol geloof te leven. 
Geloof in het goede, geloof in de schepper, geloof in de liefde, 
getoond in Jezus de Christus en in de Heilige Geest, die de 

wereld vernieuwt.

Zo’n geloof komt niet vanzelf en is niet van jezelf alleen. Geloof 
is gegroeid in een gemeenschap

en wordt levend gehouden door getuigenis en zorg voor elkaar 
en door het vuur brandend te houden op de plekken van 
eredienst en gebed. Daartoe is er de kerk in de wijk, daartoe 

vormen we samen één parochie: de Lievevrouweparochie.

Die kerk steunt financieel op de bijdragen van de leden en op 
giften van allen die de parochie willen steunen. 

Daarom presenteren we hier in InZOOMen het nieuwe 
banknummer van de parochie speciaal bestemd voor giften in 

het kader van Kerkbalans en de Parochiebijdrage:

Bankrekening NL90 RABO 010 610 5183



Parochiecentrum Lievevrouweparochie
Burgemeester Stulemeijerlaan 8
4611 EE  Bergen op Zoom
tel. 0164-233 574
lievevrouweparochie@rkboz.nl 
www.rkboz.nl
Bankrek. nr. parochiebijdrage: NL90 RABO 0106105183


