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Van de redactie
Dit lentenummer van inZOOMen is wat moeizamer tot stand 
gekomen dan gewoonlijk.  Er was gelukkig geen gebrek aan 
kopij, maar een groot gedeelte hiervan werd deze keer pas na 
de deadline aangeleverd, soms zelfs ver daarna. Bovendien 
voldeden kopij en bijbehorende plaatjes vaak niet aan eerder 
omschreven wensen van de redactie. Vandaar dat wij deze 
wensen nog eens kort herhalen:

Kopij aanleveren uiterlijk op de aangegeven datum. Alléén de 
eindversie insturen; nu komt het vaak voor dat we tot driemaal 
toe een gewijzigde versie ontvangen. Dat betekent voor ons 
driemaal opnieuw corrigeren!

Geen opgemaakte kopij inzenden. Dus gewoon ‘platte tekst’, 
regelafstand enkel, zonder extra wit na alinea’s, géén passages 
vet, cursief, onderstreept of in kapitalen. Nieuwe alinea’s kunt u 
aangeven met [Enter]. Het verwijderen van alle opmaakgegevens 
in aangeleverde kopij kost ons iedere keer echt veel tijd.

Foto’s apart inzenden als JPEG-bestanden, extensie: .jpg. Stuur 
scherpe foto’s van voldoende grootte: minimaal 1 MB. Nog 
steeds worden plaatjes ingestuurd van slechts enkele tientallen 
kB’s, al dan niet geplakt in een Word-bestand. Daar kunnen we 
echt weinig mee.

Om u zoveel mogelijk ruimte te gunnen, houden we de tijd 
tussen de deadline en het aanleveren bij de vormgever zo kort 
mogelijk: minder dan een week, waarin dan echter wel alle kopij 
gecorrigeerd, geredigeerd en geordend moet worden. 

Uw bijdrage voor het zomernummer zien wij graag uiterlijk �9 
april �016 tegemoet op inzoomen@rkboz.nl.

Adriaan van Roode

Colofon
Jaargang 8 nummer 2, 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, Paul Verbeek en 
William Vertelman 

Correspondenten:
Corrie Hamers; corriehamers@home.nl; tel. �44 983 (privé)
Adriaan van Roode; adriaanvanroode@hetnet.nl; tel. �44 954 (privé)
Ton Segers; tonasegers@hetnet.nl; tel. �41 181 (privé)
Lucie Venmans; lucievenmans@hotmail.com; tel. �5� 646 (privé)
William Vertelman, w.vertelman@icloud.com; tel 750 387 (privé)
 

Parochiecentrum Lievevrouweparochie:
Burgemeester Stulemeijerlaan 8
4611 EE  Bergen op Zoom; tel. �33 574
maandag t/m donderdag: 09.00-1�.00 uur; 13.00-15.30 uur
vrijdag: 09.00-1�.00 uur

Bankrek. nr. parochiebijdrage: NL90 RABO 0106105183
t.n.v. RK Lievevrouweparochie
Bankrek. nr. misintenties: NL5� RABO 0106189093
t.n.v. RK Lievevrouweparochie

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk 29 april 2016 te worden 
aangeleverd.
Het nummer verschijnt rond de week van 06 mei �016. 
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  
  1�.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

IN DE HUIZEN
Meilust:   Zondag 10.15 uur. Eucharistieviering of 
  een 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 
Eigen Haard:   Woensdag 09.00 uur: Eucharistieviering of 
(Antonius Abt)   een Woord- en Communieviering
Jacquelineflat:   1e, 3e en 4e vrijdag van de maand 14.30 uur: 
  Eucharistieviering of
   een  Woord- en Communieviering
Stuijvenburgh:   �e en 4e vrijdag van de maand 11.00 uur:  
  Eucharistieviering of
   een  Woord- en Communieviering

Inhoudsopgave
Barmhartige Heer
Pastors aan tafel
Hongerdoek Levende Gerechtigheid
Mariakapel voormalige H. Hartkerk
Koperen jubileum Mary Zopfi
Barmhartigheid, wat is dat?
Kloosterweekend Huijbergen
Niemand gezien…
Vastenactie �016 – Oeganda
Vieringen Goede Week en Pasen
Verlangen naar een baan
Schoenen- en sokkenproject
Bedevaarten Rome – Lourdes – Beauraing
Jaar van Barmhartigheid – Opstart Sant’Egidio
Lievevrouwparochie nieuwe stijl 8
Van de bestuurstafel
Kunstwerken op reis 
Sjaak Dielens in actie
Toine Asselbergs van het parochiebureau
Muziek in de Gertrudiskerk – Wereldpremière      
Passie-Cantatedienst Gertrudiskerk
Boeken gevraagd
Nieuwe dirigent Lievevrouwecantorij
Overname R.K. Begraafplaats Nieuw-Borgvliet
Berichten voor jonge gezinnen
Berichten voor jongeren
Berichten voor senioren 
Gedicht: woorden
Familieberichten
Belangrijke data
Actie Kerkbalans �016
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Barmhartige Heer, 
genadige God
Beste mensen!
Met deze woorden uit psalm 103 zijn we op Aswoensdag de 
Veertigdagentijd begonnen. Het is goed hierbij stil te staan in 
het Heilig Jaar van Barmhartigheid.

Paus Franciscus schrijft in zijn boek ‘De naam van God is genade’ 
hoe belangrijk het is om te ontdekken dat God barmhartig, genadig 
is voor ieder van ons persoonlijk. Vanuit deze ervaring worden we 
geroepen om de werken van barmhartigheid vorm en inhoud te 
geven. Hiertoe nodigt de Veertigdagentijd ons jaarlijks uit. Benut 
deze tijd om eerst in eigen hart te zien.

Regelmatig zullen we ervaren hoe actueel het bekende gedicht 
van de voetstappen op het strand is. Het begint met twee paar 
voetstappen om over te gaan in één paar. Juist wanneer we het 
moeilijk hebben en het idee hebben door God en iedereen verlaten 
te zijn, komen we er later achter dat God ons blijft dragen.

Dat vind ik zo speciaal aan dit Heilig Jaar. Als volgelingen van 
Jezus worden we opgeroepen om goed voor onze medemens te 
zijn, omdat God barmhartig is voor ons. Het klinkt simpel, maar de 
boodschap is veel dieper dan in de jaren 70 van de vorige eeuw, 
waarin menige gelovige het idee had dat als we goed zijn voor onze 
medemens we het dan goed doen.

Nu mogen we (her)ontdekken dat ons handelen gefundeerd is in de 
ervaring dat God goed voor u en mij is. Van harte hoop ik dat we zijn 
barmhartigheid aan den lijve mogen ervaren en delen met elkaar.
We kunnen het zelfs uitzingen: ”Barmhartige Heer, genadige God.”

Zalig Pasen!
Pastoor Paul Verbeek

Pastors aan tafel
Het landelijke inluidmoment van de Actie Kerkbalans met het 
luiden van de klokken was een feestelijk ogenblik. Duidelijk 
werd dat de parochie ook vele impulsen geeft aan onze Bergse 
samenleving. Het slagen van deze actie is van levensbelang 
voor de continuïteit van onze parochie. 

De druk bezochte nieuwjaarsreceptie maakte weer eens 
zichtbaar dat wij als parochie steeds meer groeien naar één 
geloofsgemeenschap, waarin we elkaar weten te vinden en 
waarderen. Klassenbezoekjes op de rk basisscholen door één 
van de pastores in de afgelopen maanden waren een nieuwe 
gewaardeerde stap in onze samenwerking met deze scholen.

Het afgelopen jaar zijn we begonnen om voor elke dopeling een 
ansjovisje met de naam van de dopeling erop in de kerk op te 
hangen. Deze werden enthousiast in ontvangst genomen door 
de vele ouders die op de jaarlijkse terugkomviering voor alle 
dopelingen waren gekomen op het feest van Maria Lichtmis  
(� februari). Halverwege het werkjaar zijn we begonnen binnen 
ons pastoresteam een eerste balans op te maken over de stand 
van zaken van al onze plannen die we dit jaar zouden uitwerken. 
Het is de eerste stap om ook het komende jaar weer met de 
nodige nieuwe initiatieven te komen. Tegelijkertijd zal gewerkt 
worden aan een aangepast beleidsplan voor de komende jaren. 
Ontmoeting is het sleutelwoord in de wekelijkse maaltijden op het 
parochiecentrum in de 40-dagentijd, telkens rond een bepaald 
thema. Elders vindt u daar meer over. En zo komt Pasen in zicht en 
wordt er weer hard gewerkt om dit hoogfeest in al onze vieringen 
te laten doorklinken.

Jubileum pastor Mary Zopfi
Dinsdag 1 maart was het twaalf en half jaar geleden dat Mary Zopfi 
haar eerste benoeming als pastoraal werkster kreeg in parochie 
de Ark in Roosendaal. Dat heugelijke feit willen we niet zomaar 
voorbij laten gaan. 
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We weten ons immers rijk met haar bijdrage in ons pastorale werk, 
waarin haar aandacht het meest uitgaat naar de jonge gezinnen en 
het diaconaat.  Mary wil dit graag met haar collega’s, vrijwilligers en 
parochianen vieren op zondag 3 april in de Gertrudiskerk om 14.00 
uur. Er zal dan een speciale viering zijn met als thema ‘Ontmoeting 
aan de bron’. Aansluitend is er een gezellig samenzijn. Iedereen is 
van harte welkom.

Een datum om nu alvast te noteren!
Co van Bekkum

Hongerdoek 
Levende Gerechtigheid
Tijdens de veertigdagentijd bereiden we ons voor op Pasen. 
Om ons iedere week opnieuw te herinneren aan de vasten en 
om ons te helpen verdiepen, hangt er in de kerken en kapellen 
een hongerdoek. 

De gewoonte om hongerdoeken te gebruiken is in de 
Middeleeuwen ontstaan. Toen werden de doeken tussen de kerk 
en het priesterkoor gehangen om het zicht op het Allerheiligste te 
ontnemen. Zo werden gelovigen erop gewezen dat ze niet waardig 
waren om zo dicht bij God te zijn. Daarna ontstond het gebruik 
om de vastendoeken te beschilderen met afbeeldingen die je kon 
overdenken tot aan Pasen. Met Pasen werd de doek verscheurd 
en kon ieder weer vrij tot God naderen. In de zestiende eeuw 
werd het belangrijker dat gelovigen het altaar juist wel altijd zagen  
en raakten de vastendoeken in onbruik.

In 1976 werd het gebruik van de vastendoeken in Duitsland nieuw 
leven ingeblazen. Nu werd gekozen voor een actualisering, namelijk 
de Westerse betrokkenheid bij noden en problemen in de Derde 
Wereld. Op de doeken werd de nood en armoede van mensen 
elders in de wereld verbonden met het leven en lijden van Jezus. 

Het hongerdoek Levende Gerechtigheid, dat nu in de Bergse 
kerken hangt, is daar een goed voorbeeld van. Het doek laat ons 
nadenken over barmhartigheid en gerechtigheid. In het midden 
zien we een oud hongerdoek, naar het model van een doek uit 
de Middeleeuwen. We zien het leven en lijden van Jezus zelf. 
Iedere afbeelding verwijst ook naar een werk van barmhartigheid.  
Zo hoort bij Jezus’ geboorte het opnemen van vreemdelingen en 
bij Jezus’ arrestatie het bezoeken van gevangenen.

In het midden van het doek kijkt Jezus ons aan en roept ons op 
tot barmhartigheid en gerechtigheid. We worden niet alleen door 
Hem aangesproken maar ook door de afbeeldingen die aan de 
oude hongerdoek zijn toegevoegd. Actuele toevoegingen, vanaf 
rechtsboven met de klok mee: een marktvrouw uit India, een 
beeld uit een burgeroorlog, een boer uit Bangladesh en vrouwen 
uit datzelfde land. Mensen voor wie gerechtigheid nog ver weg is.  
Als Zoon van God is Jezus ten diepste aanwezig in de geschiedenis 
van de wereld en van de mensen. Dit hongerdoek is een uitnodiging 
om na te denken over de verhouding tussen gerechtigheid en 
barmhartigheid, tussen ons geloof en de daden van het geloof. 

Fredi Hagedoorn
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Mariakapel 
voormalige H. Hartkerk
Bij het sluiten van de H. Hartkerk, nu alweer een tijd geleden, 
is gezegd dat de Mariakapel zal blijven. Het afgelopen 
jaar hebben we met een groep vaste bezoekers van het 
rozenkransgebed gesproken over het gebruik van de kapel. 

Vanuit de wens dat de Mariakapel een plek van ontmoeting zou 
kunnen zijn voor alle parochianen van de Lievevrouweparochie, 
hebben we ervoor gekozen om de kapel niet alleen te gebruiken 
voor het rozenkransgebed. Resultaat: een maandelijkse 
gebedsviering op iedere eerste woensdag van de maand om 14.00 
uur. Een aantal vrijwilligers bereiden de viering samen met één 
van de pastores voor. Aan de hand van een actueel thema gaan 
we met elkaar in gebed, in gesprek, afgewisseld door stilte en het 
zingen van een lied. We zijn hier in november mee begonnen en 
vanuit het pastoresteam zijn we positief over de sfeer, de opkomst 
en het gebruik van de kapel als plaats van ontmoeting en gebed.

We hopen dat in de loop van de tijd meerdere parochianen aan 
zullen sluiten en dat we het gebruik van de kapel kunnen uitbreiden 
voor verschillende momenten van gebed, bezinning en ontmoeting. 
Voorlopig zullen we jaarlijks met elkaar hiernaar kijken 

Mary Zopfi 

Koperen jubileum 
Mary Zopfi
Op 3 april viert Mary Zopfi het feit dat zij 12½ jaar werkzaam is 
als pastoraal werkster. Reden genoeg om met haar in gesprek 
te gaan.

Wonderlijke carrière      
Na haar middelbare school studeert Mary 
bedrijfskunde aan de Katholieke Universiteit 
Brabant. Al tijdens haar studie doet ze 
vrijwilligerswerk in een parochie in haar 
geboorteplaats Raamsdonksveer. Dat parochie-
werk zorgt ervoor dat ze na te zijn afgestudeerd 
niet kiest voor een eigenlijk heel vanzelfsprekende 
baan als accountant. Ze blijkt uiteindelijk veel 
meer geïnteresseerd in mensen dan in cijfers. Omdat ze kiest voor 
een beroep in het pastoraat gaat ze, na overleg met het bisdom, 
aan de haar inmiddels bekende universiteit aan de slag met een 
studie theologie. Ze loopt stage in de wijk Haagse Beemden 
en voelt daar in die nieuwbouwwijk de veiligheid en dezelfde 
omgang met elkaar als in de haar zo vertrouwde parochie in haar 
geboorteplaats. 

Ze begint in Roosendaal in de nieuwe parochie de Ark.  
Die eerste baan in de kerkopbouw is voor haar een nieuw 
fenomeen. Haar bedrijfskundeopleiding komt goed van pas 
omdat ze daar geconfronteerd wordt met de opbouw van een 
geloofsgemeenschap vanaf de basis, in samenwerking met 
de gelovigen. Ze wordt daar overigens gecoacht door haar 
huidige collega Co van Bekkum, die van daaruit naar Suriname 
vertrekt. Het is precies dat samenwerken vanaf en vanuit een 
gemeenschappelijke basis, die zoektocht naar wat mensen tot een 
geloofsgemeenschap maakt, dat haar zo trekt. Dat blijft ook haar 
drijfveer voor haar werk in de Lievevrouweparochie. 
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Als ze terugkijkt naar de kerk van toen ze 1�½ jaar geleden begon, 
dan lijkt de mens in die kerk een minder centrale plaats te krijgen. 
Dat is gezien het bovenstaande uiteraard iets wat ze zeer betreurt, 
want dat centraal staan van de mens, als beeld van God, vindt 
ze juist heel belangrijk. Wat is er heerlijker en zuiverder dan in 
bijvoorbeeld de kleuter- en peuterkerk samen met die kinderen en 
hun (jonge) ouders een weg te zoeken naar het samen beleven 
van geloof. Of samen met de werkgroep rouw en verlies een tijd en 
plek creëren waar mensen door samen te vieren troost en kracht 
vinden. Het samen opbouwen van een geloofsgemeenschap en 
het kijken welke plaats je daar als pastoraal werker, vrouw en 
moeder in mag hebben, dat is de voortdurende zoektocht die Mary 
zo uitdaagt.

Dat te doen in een fantastisch team, want dat ís ons team, zegt ze 
heel enthousiast, maakt haar een gelukkige pastor, een pastor die 
wij van harte feliciteren met haar koperen jubileum.

Ton Segers

Barmhartigheid, wat is dat
en hoe doe je dat?
Het woord ‘barmhartig’ wordt niet veel meer gebruikt en wie 
weet nog hoe je barmhartig kunt zijn? Wij leven in een land 
en in een tijd waar je moet weten wat je rechten zijn en hoe je 
die kunt laten gelden. Maar een samenleving waarin iedereen 
waakt over zijn rechten en die van anderen in acht neemt om 
zelf geen problemen te krijgen, is dat een gemeenschap waar 
we tot ons recht kunnen komen? 

Wat doen we met mensen die gewond zijn geraakt door het leven, 
of door een dal van weerloosheid hun weg moeten zoeken?  
Om de samenleving menselijk te maken is er meer nodig dan het 
verdedigen van de rechten die je toegekend worden.

Paus Franciscus nodigt ons uit om aandacht te besteden aan de 
oude deugd van Barmhartigheid en spreekt over een Heilig Jaar, 
een helend jaar. Tijdens onze voorbereiding op de viering van het 
vernieuwde leven van Jezus, de 40-dagentijd, is er gelegenheid 
om even stil te staan bij de mogelijkheden die barmhartigheid ons 
kan bieden. 

Zondag 13 maart
Jos van Genugten begeleidt onze reflectie op barmhartigheid in 
de huidige samenleving die de participatie-samenleving wordt 
genoemd, waarin iedereen geacht wordt mee te doen. Maar kan 
iedereen meedoen? In de praktijk blijkt dat niet zo te zijn. Hoog tijd 
dus om barmhartigheid opnieuw aan de orde te stellen.

U kunt het programma voor deze dag beginnen met de eucharistie-
viering van 09.30 uur in de kapel van de broeders van Ste.-Marie 
in Huijbergen.

Eerste deel   10.45-1�.15
Pauze / middagmaal   1�.30-13.30
Tweede deel   13.30-14.30
Pauze   14.30-14.45
Slotviering   14.45-15.00
Koffie/ thee bij de broeders 15.00 

Totale kosten per dag: € 15.- (warme maaltijd inbegrepen).
Locatie: Ste.-Marie Huis, Boomstraat 7, Huijbergen.

Uw deelname graag melden bij de broeders van Huijbergen
via: 0164-64� 650 of: via gencur@abcfh.nl. 
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Kloosterweekend
Huijbergen
De broeders van Huijbergen verzorgen van vrijdagavond 22 
tot en met zondagavond 24 april 2016 een kloosterweekend 
met als onderwerp ‘Elkaar verrijken in gemeenschap’. 

Met dit weekend willen zij belangstellenden de gelegenheid geven 
om deel te nemen aan het ritme van hun dagorde en hen deelgenoot 
te maken van hun bezieling en ervaring. Gedurende het weekend 
sluit u zich aan bij de gebedsdiensten van de broeders en gaat u 
met de broeders en met elkaar in gesprek. Daarbij gaat het erom 
de verhalen van de broeders te verbinden met uw eigen verhaal. 

Informatie en aanmelding: broeder Bram Hommel tel. 0164-64� 
58� e-mail bram@abcfh.nl of Kees van der Ham tel. 0165-53� 561 
e-mail cvanderham@home.nl. 

Niemand gezien…
Regelmatig horen we dat iemand is opgenomen in het 
ziekenhuis en dat men een bezoekje van een van de pastores 
op prijs had gesteld. Maar dat horen we dikwijls pas achteraf 
als men alweer thuis is. En dat is jammer.

Het is goed te weten dat een ziekenhuisopname niet meer 
automatisch wordt doorgegeven aan de parochie. Wil men bezoek 
van ons, dan moet degene die opgenomen wordt dit zelf doorgeven 
aan ons of ons dit laten weten via derden. De parochie wordt dus 
niet vanzelf ingelicht!

Co van Bekkum

Vastenactie 2016: Oeganda
Thema: Water, bron van alle leven

Op 10 februari 2016 (Aswoensdag) begint de 40-dagentijd.  
In die veertig dagen bereiden wij ons voor op Pasen.  
Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. 
We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze 
naasten, dichtbij en ver weg. Deze tijd wordt ook wel de Vasten-
tijd genoemd. Vasten is delen met hen die het minder hebben. 
Tijdens de vastentijd vraagt Vastenactie onze aandacht.  
Dit jaar besteden we extra aandacht aan de organisatie 
Socadido in Oeganda. 

Maar eerst even wat over Oeganda in Afrika
Oeganda is een republiek in Oost-Afrika, grenzend aan o.a. 
Kenia, Tanzania en Zuid-Soedan. Het land is ongeveer 3,5 keer 
zo groot als Nederland en België samen. Het land is verdeeld in 
111 districten, plus Kampala, de hoofdstad. Er leven ongeveer 
39 miljoen mensen; het overgrote deel van de Oegandese 
bevolking is christelijk: 49% is katholiek, 35% is protestant. Op het 
eerste gezicht zien we een schitterend landschap. Oeganda is 
rijk bedeeld met zeer afwisselend natuurschoon: droge en natte 
savannen, tropisch regenwoud, meren, hooggebergte. Oeganda 
heeft het allemaal.

Maar nu komen we bij het probleem waar Oeganda en dus de 
Oegandese bevolking mee te maken heeft. Klimaatverandering en 
de opwarming van de aarde leiden in Oeganda tot steeds meer 
waterschaarste. De mensen moeten op een nieuwe manier leren 
omgaan met het beschikbare water, hun grond en de landbouw 
om op een waardige manier voort te kunnen leven. Vastenactie 
gaat helpen in het district Teso, in het noordoosten van Oeganda. 
Het is een arm, achtergebleven gebied, waar mensen afhankelijk 
zijn van de landbouw. Door de steeds extremere weersomstandig-
heden zijn de opbrengsten van het land echter veel te laag.  
De mensen lijden er honger. 
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De organisatie Socadido helpt de gemeenschappen om te gaan 
met extreme droogte én extreme regenval, zodat de oogsten 
verbeteren en de mensen voldoende te eten hebben. Denk aan 
irrigatietechnieken, het telen van bepaalde gewassen en hulp bij 
het ‘opstarten’. Als er eenmaal productie is, worden de boeren 
geholpen met de verkoop van de producten. Ook de oprichting van 
kleine coöperaties wordt ondersteund. Veel aldus geholpen mensen 
kunnen nu in hun onderhoud voorzien. Het campagneproject richt 
zich op een aantal gemeenschappen in Katakwi, een gebied in het 
district Teso, waar de hulp nog op gang moet komen.

Dit alles kost tijd en geld! Tijdens de vastentijd vinden er in onze 
parochie diverse activiteiten plaats met als doel geld inzamelen 
voor de Vastenactie, voor het werk van Socadido. Het precieze 
programma vindt u te zijner tijd in de Bode en in de folder die vanaf 

Aswoensdag in de kerken ligt. Er zijn activiteiten voor jong en 
oud. U doet toch ook mee? Op de website van het bisdom (www.
bisdombreda.nl) is te volgen hoe de 40-dagentijd vorm krijgt in 
andere parochies. Volg hier de Vastenestafette. 

Vastenmaaltijden
Als u dit leest zijn er al er al een aantal woensdagen in de Veertig-
dagentijd achter de rug. Woensdagen met de vastenmaaltijd om 
18.00 uur in het Parochiecentrum. En iedere week gekoppeld aan 
een activiteit in de avond en/of in de middag. Iedere week met 
ongeveer �5 mensen aan tafel stonden we stil bij de Vastenactie. 
De opbrengst van de vrijwillige bijdrage die de mensen gaven voor 
de maaltijd was voor de Vastenactie. Hopelijk wordt dat weer een 
mooi bedrag.

U kunt ook uw bijdrage nog overmaken op rekeningnummer: 
NL�1 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie. U helpt de mensen 
in Oeganda.

Vieringen Goede Week 
en Pasen in beide kerken
Palmzondag
De vieringen op zondagmorgen �0 maart beginnen in beide kerken 
met de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem. De kinderen 
zullen in optocht met palmtakken door de kerk lopen. Tijdens het 
lezen van het lijdensverhaal worden de kinderen uitgenodigd voor 
de kinderwoorddienst.

Paastriduüm
De vieringen van Witte Donderdag (�4 maart), de plechtige 
viering van Goede Vrijdag (�5 maart) en de Paaswake (�6 maart) 
zijn liturgisch één doorlopende viering. We noemen deze serie 
vieringen het Paastriduüm. Om die onderlinge relatie zichtbaar 
te maken, zal Paul Verbeek in elke viering de voorganger zijn en 
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wordt elke viering gezamenlijk gevierd in een van beide kerken.
Op zaterdag �6 maart om 16.00 uur Paasviering voor de jonge 
gezinnen met hun kinderen in de Gertrudiskerk. Op zaterdag �6 
maart vindt om 19.00 uur de jaarlijkse Paaswandeling plaats, die 
begint en eindigt in de Lourdeskerk en aansluit aan de Paaswake. 

Het Paastriduüm ziet er als volgt uit:

Witte Donderdag 19.00 uur Gertrudiskerk
Goede Vrijdag 19.00 uur Lourdeskerk
 In beide kerken wordt om 15.00 uur   
 de kruisweg gehouden
Paaswake �1.00 uur Lourdeskerk
Pasen Eerste Paasdag (�7 maart) is in    
 beide kerken Eucharistieviering:  
 09.30 uur in Gertrudiskerk en
 11.00 uur in de Lourdeskerk
Tweede Paasdag 11.00 uur Eucharistieviering in de   
 Gertrudiskerk

Op Tweede Paasdag is om 09.30 uur een peuter/kleuterviering 
‘Geef mij je hand’. De locatie wordt nog bekendgemaakt in de 
Bode. 

Vieringen Goede Week in de huizen  

Avondvrede  woensdag �3 maart 15.00 uur: ds. Willem 
 Vermeulen en pastor Co van Bekkum
Gebedsruimte ABG donderdag �4 maart 9.15 uur: Rud Smit
 vrijdag �5 maart 15.00 uur: Lenie Pepels
Reigershorst donderdag �4 maart 10.30 uur
 ds. Bert ten Kate en pastor Paul Verbeek
Stuijvenburgh  donderdag �4 maart: 14.30 uur: 
 ds. Gerdien Lankhuijzen en pastor Mary Zopfi 
Jacquelineflat  donderdag �4 maart 14.30 uur: 
 ds. Bert ten Kate en pastor Fredi Hagedoorn
Meilustflat  vrijdag �5 maart 14.30 uur: 
 ds. Bert ten Kate en pastor Jo Staps

Verlangen naar een baan
“Al had ik maar een klein baantje”, verzuchtte Toon tegen 
mij. In die ene zin schuilt een diep verlangen. Zolang we een 
betaalde baan hebben, zijn we ons er meestal niet van bewust 
wat dat voor ons betekent. Vast werk staat gelijk aan vast 
inkomen, dagritme, sociaal contact en vooral een manier om 
jezelf en je plannen te verwezenlijken. 

Met een baan tel je pas echt mee in 
onze neoliberale samenleving. Gevolg: 
zonder baan hoor je er domweg niet bij. 
En vandaag de dag wordt ook nog eens 
gedaan alsof dat je eigen schuld is.  
“Wie wíl werken vindt werk”, zegt 
menig politicus. Houd een ander voor 
de gek met bijna 600.000 baanlozen!  
Geen wonder dat heel wat mensen 
tussen 17 en 67 zonder baan zichzelf 
minderwaardig vinden, zeker als ze al 
lange tijd zonder werk zitten.

Een ongeluk komt bovendien zelden alleen, zo weet ik inmiddels. 
Wie lang zonder werk zit, verliest collega’s en vrienden.  
Soms ontstaan er ook financiële problemen. In geval van een 
eigen huis volgt dan gedwongen verkoop. Soms komen relaties 
onder spanning te staan, volgt een (v)echtscheiding. Zijn er 
kinderen in het spel, dan betekent dat soms dat een vader (of 
moeder) hen zelden te zien krijgt, zeker wanneer ze ook nog eens 
verhuizen. Fysieke en psychische klachten trekken een zware 
wissel op de gezondheid. Hoe houd ik het vol, wordt een dagelijkse 
uithoudingstest.

Verlangen naar een baan en toch steeds nul op rekest krijgen bij 
een sollicitatie kan moedeloos maken. Wat houdt een mens dan 
op de been? “Geloof in eigen kunnen”, vertelde Toon tegen mij.  
Een ander zei: “Mijn kinderen”. Weer anderen: “Mijn eigenwaarde”, 
of: “De wil om uit de schulden te blijven”. 
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Er was ook iemand die zei: “Dat ik gehoord word”. Bij dat laatste 
dacht hij niet direct aan de Kerk. Daarom zoek ik hen op in hun eigen 
leefomgeving, uit naam van de Kerk. Zoals Jezus mensen opzocht 
en hun uitzicht bood. Want een luisterend oor doet wonderen,  
zo weet ik inmiddels. Wie van u helpt mij mee om luisterend oor te 
zijn voor wie geen baan heeft? Het project Uitzicht wil dat bieden, 
maar ik kan het niet alleen. Dus vraag ik uw hulp. En mocht u zelf 
uw baan hebben verloren: bel of mail mij!

Ad van Loveren
project Uitzicht
tel. 06 1�4 686 41 
e-mail: advanloveren@eparochie.nl

Schoenen- 
en sokkenproject
In mijn werk als sociaal verpleegkundige bij de GGD, waar ik 
de sociaal-medische screening doe voor de dak- en thuislozen, 
zijn het de voetproblemen die bij bijna iedereen een grote rol 
spelen. Het gaat vaak om slechte zelfzorg, niet zozeer omdat 
mensen dat verwaarlozen maar omdat de faciliteiten niet 
toereikend zijn. 

Aangedane voeten komen verschrikkelijk veel voor. Mensen 
hebben doorgaans maar één paar schoenen, die bovendien 
erg intensief gedragen worden, vaak dag en nacht als zij buiten 
slapen. De schoenen zijn vaak kapot of lekken, waardoor 
verschillende vormen van voetproblemen zich voordoen. Weke 
huid, schimmelinfecties, de zogenaamde zwerversvoeten, 
wintertenen, wondjes, allemaal aandoeningen die voorkomen 
kunnen worden door goed schoeisel. Vooral in de wintermaanden 
nemen de problemen toe. Mijn adviezen voor preventieve 
hygiëne die ik voorleg zijn praktisch vaak niet haalbaar. Er zijn 
te weinig faciliteiten en er is soms een groeiproces nodig voordat 
betrokkenen gebrekkige zelfzorg belangrijk gaan vinden. 

Het zou enorm helpen als deze doelgroep voorzien zou kunnen 
worden van fatsoenlijke schoenen. Schoenen die warm zijn, goed 
passen en ventileren, niet lekken en comfortabel zitten. Droge 
en schone sokken vormen hier een onlosmakelijk onderdeel van, 
hiermee kunnen loopvoeten en de complicaties daarvan voor een 
groot deel teruggedrongen worden. In het Sinterklaasweekend mocht 
ik in de kerk bovenstaand verhaal met u delen, ik had niet kunnen 
vermoeden dat het zo’n impact zou hebben. Er is ontzettend veel geld 
gedoneerd en de sokkenmanden die het weekend erna in de kerk 
stonden waren overvol. 

Dank u wel, mede namens een grote groep dak- en thuislozen die hier 
enorm mee geholpen zijn. Wij zijn bij Perry Sport geweest en hebben 
daar met goede afspraken voor �0 mensen schoenen kunnen kopen. 
Het is moeilijk om de blijdschap over te brengen. Ik vond het heel 
bijzonder dat ik er getuige van mocht zijn. In het komend jaar zijn er meer 
projecten op komst voor deze doelgroep. Het zou mooi zijn als ik dan 
weer in de gelegenheid word gesteld om mijn verhaal met u te delen. 
 

Pierrette Schoon
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Bedevaarten
Nederlandse bedevaart naar Rome

In het kader van het Heilig Jaar van Barmhartigheid 
organiseert de VNB een Nederlandse Bedevaart naar Rome. 
Dat gebeurt in de periode van 14 november t/m 19 november 
2016. Het bisdom Breda sluit hier graag bij aan. 

We gaan met het vliegtuig. Op dinsdag 15 november hebben we een 
eigen Nederlandse dag. Deze wordt geopend met een feestelijke 
eucharistieviering om 10.00 uur in de Sint-Pieter. Paus Franciscus 
is uitgenodigd als hoofdcelebrant en we hopen dat hij zal voorgaan 
of dat we hem nadien kunnen ontmoeten. Na een gezamenlijke 
lunch gaan we naar de Santa Maria Maggiore voor de slotviering. 
Op woensdag 16 november nemen we deel aan de audiëntie op 
het Sint-Pietersplein met paus Franciscus. Op donderdag en vrijdag 
maken we een speciale wandeling door Rome en op vrijdag hebben 
we onze zendingsviering in de Sint-Jan van Lateranen. In het 
programma is voldoende ruimte voor eigen initiatief.

Het zou geweldig zijn als we als Lievevrouweparochie met een eigen 
groep deelnemen aan deze bedevaart. De kosten zijn € 840,00 
per persoon. Meer informatie is aanwezig in de Lourdeskerk, de 
Gertrudiskerk en het Parochiecentrum. Ook bij mij kunt u altijd 
informatie vragen. Er hebben zich al pelgrims gemeld.

Pastoor Paul Verbeek

De hemel op aarde 
in Lourdes
Heeft u ook altijd al willen weten waar de hemel op aarde 
te vinden is? In Lourdes! Dat vinden althans de miljoenen 
pelgrims die elk jaar dit bedevaartsoord in de Franse 
Pyreneeën bezoeken. Elke dag gaan duizenden mensen 
door de grot waar Maria in 1858 aan het meisje Bernadette 
Soubirous verscheen. En misschien vindt u dat ook wel als u 
een keer meegaat.

Samen naar Maria
Lourdes ligt aan de voet van de Pyreneeën in Zuid-Frankrijk. 
Sinds de verschijningen van Maria is het stadje uitgegroeid tot de 
belangrijkste Mariabedevaartplaats ter wereld. Mensen gaan naar 
Lourdes om steun te zoeken bij Maria, om een kaarsje op te steken, 
om even stil te zijn bij de grot van de verschijningen. Het unieke van 
Lourdes is dat zieke, minder-valide en gezonde pelgrims samen 
optrekken. Elke dag zijn er vieringen, processies en er is volop 
gelegenheid om dichter bij God en bij elkaar te komen. 

NLZ-reizen
Vanuit onze parochie hebben wij contacten met de NLZ-
bedevaarten, die in mei en september reizen naar Lourdes 
organiseert. Als u verzekerd bent bij zorgverzekeraar CZ, dan 
kunt u onder bepaalde voorwaarden ook nog een tegemoetkoming 
in de kosten krijgen. De reis vindt plaats per trein of vliegtuig.  
Voor het verblijf in Lourdes kunt u kiezen uit een hotel of het Accueil 
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Notre-Dame. Dankzij de inzet van vele tientallen vrijwilligers is het 
mogelijk tijdens de reis verzorging te bieden aan pelgrims die dat 
nodig hebben. 

Programma
Tijdens uw bezoek aan Lourdes wordt een volledig verzorgd 
Nederlandstalig programma aangeboden. Er zijn vieringen, 
rondleidingen, excursies naar de Pyreneeën en voldoende 
gelegenheid voor persoonlijke gesprekken of om zomaar een 
terrasje te bezoeken. 

Deelnemen
Heeft u interesse om deel te nemen? Neem dan contact op met 
Olaf Rozendaal: 0164-�30 �05. 
Per e-mail: o.rozendaal@home.nl 
of kijk op www.nlzbedevaarten.nl.

Bedevaarten naar Beauraing 
Voor de 69e keer vertrekken dit jaar vanuit bisdom Breda weer 
de bedevaarten naar Maria met het Gouden Hart in Beauraing, 
een dorp gelegen in de Belgische Ardennen. Vicaris Paul 
Verbeek, onze pastoor van de Lievevrouweparochie, is sinds 
1996 voorzitter van het Comité Pro Maria en gaat jaarlijks 
mee. 

Samen met een collega-priester gaat hij voor in de door het Comité 
samengestelde Nederlandstalige vieringen. Het jaarthema vanuit 
het heiligdom dit jaar luidt: ‘Ik zal de zondaars bekeren’. Bezinning, 
ontmoeting, aandacht en rust kan ons mensen zo bemoedigen 
en sterken! Uiteraard is er tijdens de dagen ruimte voor een 
pastoraal gesprek voor wie daar behoefte aan heeft. Zou het niet 
geweldig zijn als wij in dit Heilig Jaar �016, door Paus Franciscus 
uitgeroepen tot Jaar van Barmhartigheid, met vele bedevaart-
gangers op pelgrimage zouden gaan en onze Hemelse Moeder 
Maria gaan danken en vereren op de plek waar zij in 193� en 
1933 verscheen aan vijf kinderen? U wordt van harte uitgenodigd.
De verzorgde bedevaart wordt gehouden in het weekend van  
4-5-6 juni en begeleid door een arts, verpleegkundigen en andere 
vrijwilligers. Zij staan samen borg voor een goede verzorging.  
De dagbedevaart is op zondag 5 juni. Voor de driedaagse bedevaart 
kunt u zich aanmelden tot en met 1 mei. Voor de dagbedevaart tot 
en met 15 mei.

Op donderdag 31 maart a.s. is er In de Lourdeskerk een informatie-
avond. We beginnen om 19.30 uur met gebed bij de Lourdesgrot 
en aansluitend krijgt u uitleg en foto’s te zien over het mooie, 
ingetogen heiligdom van Maria met het Gouden Hart.

Verdere informatie kunt u inwinnen bij:
Mevr. E. Bastianen-Luijks, tel. 0164-�5 04 �0
Mevr. J. Goossens-Veraart tel. 0164-�5 60 93
Mevr. R. Jimkes-Rens, tel. 0164-�4 00 63

Bezoekt u ook eens onze website: www.bedevaartbeauraing.nl
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Jaar van Barmhartigheid
Opstart Sant’Egidio in Bergen op Zoom

Bergse vrienden van Sant’Egidio willen inspiratie uit het 
christelijk geloof verbinden aan concrete hulpacties in onze 
stad.

Sint-Egidius was één van de eerste volgelingen van Sint-
Franciscus van Assisi. Te Rome staat de aan hem toegewijde 
Sant’Egidio kerk, midden in de volkswijk Trastévere. Eind jaren ’60 
kwamen daar regelmatig studenten samen om te bidden voor de 
vrede. Geïnspireerd door het geloof wilden zij in gemeenschap 
heel concreet vriendschap sluiten met de vele daklozen en armen 
in de sloppenwijken van Rome. Dit initiatief groeide uit tot een orga-
nisatie met ruim 60.000 leden (leken), verspreid over meer dan 70 
landen. In de stad Antwerpen is Sant’ Egidio al jarenlang actief. 

In Bergen op Zoom is sinds kort een aantal vrienden van 
Sant’Egidio op zoek naar nog meer vrienden! Wij willen als 
vriendengroep inspiratie uit het christelijk geloof verbinden aan 
concrete hulpacties voor de stad. Die stad vormt zich om tot een 
echte – christelijke – gemeenschap als iedere inwoner wordt 
gehoord en niemand wordt uitgesloten! 

Centraal staat dat we niet aan leed en pijn voorbijgaan:  
Wij zoeken juist naar contact met arme, verloren en vereenzaamde 
mensen binnen onze stad. We denken daarbij bijvoorbeeld aan 
alleenstaande ouderen, daklozen, vluchtelingen. We beginnen 
heel eenvoudig door ons in te zetten voor een warm, opbeurend 
gesprek. We nodigen kwetsbare mensen uit tot vriendschap 
met ons. Alleen al daardoor kan nieuwe energie gaan stromen, 
gaan ogen weer fonkelen, zien mensen perspectief om hun leven 
op te pakken en positief verder te gaan. Dit doen vrienden van 
Sant’Egidio op basis van gebed en hun vriendschap onderling.  
Wij vragen geen tegenprestatie en willen vooral geen afhankelijkheid 
scheppen. Zo hopen wij eenieder die het moeilijk heeft ‘van binnen 
uit’ in hun kracht te zetten. Liefdevol willen wij subtiele, volwassen 
vriendschapsrelaties aangaan met mensen. Waar gebrek is, willen 
we – in samenwerking met de Caritas – concreet goederen en geld 
inzamelen, zodat we de ergste nood kunnen lenigen. Zo zouden 
enkele van onze vrijwilligers maaltijden aan kwetsbare mensen 
kunnen gaan verstrekken.

Om geïnspireerd te blijven komt de vriendengroep elke eerste 
woensdag van de maand om �0.30 uur samen in de Gertrudiskerk 
(ingang Markt) voor een korte gebedsdienst. Eenieder is daarbij 
van harte welkom. Daarna is er een ontmoeting waarin de acties 
binnen de vriendengroep worden besproken en nieuwe acties 
worden voorgesteld… en Sant’Egidio zoekt nog vrienden om de 
droom van pastoor Paul Verbeek waar te maken.

William Vertelman
Jaap Verdult

                www.santegidio.be         
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Lievevrouweparochie
nieuwe stijl 8 
Zou je bij aflevering 8 nog wel van nieuwe stijl moeten 
spreken? Bij vier inZOOMens per jaar zijn we nu immers twee 
jaar op weg. We zouden dan toch wel ergens moeten zijn,  
zou je denken. Wel, dat zijn we ook. 

In onze vóór-fusiefase hadden we een parochiebestuur en vier 
PKC’s (parochie Kern Commissies). In die PKC’s werden de 
dagelijkse zaken van elke van de vier toen bestaande parochies 
geregeld. Na de fusie was het dus zoeken naar een nieuwe 
organisatiestructuur. Het bestuur bleef, in het veld waar de PKC’s 
functioneerden kwamen een Parochieraad en een PCC. Heeft de 
Parochieraad een adviserende functie, de PCC, zo kon u in eerdere 
afleveringen al lezen, evolueerde van een louter beheerstaak naar 
een steeds meer coördinerende opdracht.

Onze laatste PCC-vergadering (�8-01) voorbereidend, troffen we 
in onze actielijst van de 18 items er nog een dozijn aan, die typisch 
beheerszaken betroffen. Praktische dingen waaraan gewerkt wordt 
of die nog gedaan moeten worden en dan veelal ook nog door 
vrijwilligers. Welnu, daar ligt de link. Als we te rigide vasthouden aan 
onze coördinatieopdracht, waar zou dat overleg – zo nodig toch – dan 
nog plaats moeten vinden? Zeker, ons werkveld wordt steeds meer 
coördinerend; in de PCC zijn bestuur, pastoresteam en parochieraad 
vertegenwoordigd. Toch is nog steeds de zoektocht naar de alles 
dekkende nieuwe structuur voor onze parochieorganisatie niet ten 
einde. 
Het is dan ook geen gemakkelijke, maar wel een boeiende 
ontwikkeling, waarvan we u graag op de hoogte houden. Vandaar 
dat er boven dit artikel het cijfer 8 staat en (nog) niet “laatste 
aflevering”.

Ton Segers

Van de bestuurstafel
Beste parochianen, 

Namens het bestuur van onze Lievevrouweparochie wil ik u 
informeren over enkele recente ontwikkelingen. De vacature 
van dirigent van de Lievevrouwecantorij is vervuld. De heer 
Blaha wordt dirigent-organist voor de Cantorij. Wij wensen 
hem en het koor veel succes in een prettige samenwerking.

De gemeente Bergen op Zoom heeft besloten aan het kerkgebouw 
van de Goddelijke Voorzienigheid geen monumentale status te 
verlenen en dit betekent dat de sloop van het gebouw naderbij komt. 
In het najaar kan dit zijn gebeurd en dan resteert een braakliggend 
terrein. In de toekomst kan deze grond worden verkocht en ontstaat 
de mogelijkheid er een andere bestemming aan te geven.

Het bestuur heeft de contacten met de Vrienden van de Lourdeskerk 
en met het bestuur van de Sint-Catharinakapel aangehaald. 
Afgesproken is dat er bijeenkomsten komen om in goede, onderlinge 
verstandhouding verder te gaan met het delen van informatie en 
daar waar het kan samen op te trekken.

Van het bisdom is de officiële benoeming ontvangen van het nieuwe 
bestuurslid Rob de Vos. Rob gaat op gefaseerde wijze de werkzaam-
heden van het secretariaat overnemen van Michel Crusio. Michel 
heeft gedurende zeer veel jaren een actieve rol vervuld in het 
parochiebestuur en hem is dan ook heel wat dank verschuldigd. 
Michel heeft toegezegd Rob de Vos in de komende maanden goed 
in te werken.

Verder is het bestuur enorm trots op de vele vrijwilligers die op 
allerlei terreinen binnen de parochie werkzaam zijn. Immers, al deze 
vrijwilligers zorgen dat onze Lievevrouweparochie midden in de 
Bergse samenleving staat. De inzet van onze vrijwilligers verdient 
een groot compliment!

Jan van Wijk
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Kunstwerken op reis 
Omer Gielliet: 90 jaar in 90 beelden       

In parochiebezit bevindt zich een tweetal houtsculpturen, 
afkomstig uit de voormalige Heilig Hartkerk. De vrij forse 
kunstwerken zijn zo’n vijftig jaar geleden vervaardigd door 
de inmiddels emeritus priester Omer Gielliet uit Breskens,  
aan wiens leven en werk momenteel een expositie is gewijd. 
Het betreft fossiel stronkenhout, enige tienduizenden jaren 
oud, dat is vrijgekomen bij het uitdiepen van de nieuwe haven 
in Terneuzen. 

Het ene van beide imposante kunstobjecten, een topstuk uit Gielliets 
omvangrijke oeuvre en deel uitmakend van de tentoongestelde 
werken, is getiteld: Menswording. Uitgebeeld wordt hoe uit de chaos 
van de oertijd het leven is ontstaan. Onderaan komt de veelheid 
aan levensvormen van de eerste mensengestalten tevoorschijn. 
Aangewezen op elkaar zijn ze, elkaar vasthoudend en trekkend uit 
het diepe en donkere moeras. 

We zien ze, eerst nog vaag neerliggend, maar hogerop steeds 
menselijker en recht overeind. Alles bekleed met Liefde, centraal 
thema bij Gielliet. Het andere, minder gedetailleerde werk, Smekend 
mens genaamd, verbeeldt een gebedshouding. Hier geen onderlinge 
verbondenheid zoals bij Menswording, maar een eenzaam mens, 
de handen al biddend, al smekend, in wanhoop opgeheven tot God. 
Tegenpool van Menswording: eenzame mens tegenover sociale  
mens. De gebeeldhouwde taferelen drukken, in samenhang be-
schouwd, zowel religiositeit als moraliteit uit. Roepen op tot reflectie 
en beschikbaarheid: “In welke (on)gelukkige levensomstandigheid 
ook verkerend, houd de blik gericht op Doel en Oorsprong, laat 
het hart verheven zijn. Wees er voor de ander en réken op elkaar. 
Niemand leeft enkel voor zichzelf.”

De expositie, in totaal negentig stukken omvattend, is gevestigd in 
museum Het Warenhuis aan de Markt te Axel en loopt nog tot en 
met � april a.s. Openingstijden: woensdag tot en met zaterdag van 
11.00 tot 17.00 uur.

Alleszins een bezoek waard.

Cor de Greef
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Sjaak Dielens in actie
Binnen de parochie zijn veel contacten tussen de verschillende 
werkgroepen. Die contacten zijn er op verschillende manieren: 
mondeling, telefonisch en per e-mail. Sommige stukken zijn 
echter te groot om te e-mailen of om te bespreken en worden 
met de post verstuurd: dat kost geld. Gelukkig zijn er mensen 
die dit probleempje graag voor ons oplossen. Zij pakken de 
fiets en gaan op weg. 

De parochie heeft sinds een aantal jaren een eigen postbezorger. 
De eerste, Peet van Broekhoven, was door Chris de Laet gevraagd. 
Peet is graag onder de mensen en vindt het leuk om contact te 
hebben. Hij fietst graag en met het rondbrengen van de post kom 
je nog eens ergens, zo vertelt hij, maar aan veel dingen komt een 
einde. Eind vorig jaar is hij gestopt met bezorgen. Wij willen hem 
bedanken voor de tijd dat hij vele kilometers heeft gefietst en ervoor 
gezorgd heeft dat alle brieven, blaadjes en andere stukken op het 
juiste adres kwamen.

Sinds 1 januari is Sjaak Dielens onze 
postbezorger. Tijdens het koffiedrinken in de 
kerk werd hij aangesproken door Ko de Krom.  
Zij kenden elkaar al langer, omdat Sjaak 
bezorger is van het blad dat u nu leest. 
Verdeeld over twee à drie dagen brengt Sjaak 
inZOOMen rond in de binnenstad. Hij doet dit 
met alle liefde en plezier maar zou het ook fijn 
vinden als er mensen zijn die een gedeelte 
van hem willen overnemen. Het blad moet 
binnen korte tijd worden verspreid anders is 
de kans groot dat de activiteit die erin staat al 
voorbij is voordat het blad bij de mensen komt. 

Voor de post die hij rondbrengt, krijgt hij een telefoontje uit de 
Stulemeijerlaan. Dat gebeurt één à twee keer per week en het 
is de bedoeling dat alles voor het weekend is rondgebracht.  
Als er dringende post bij is, wordt dat erbij vermeld en dan zorgt  

Sjaak ervoor dat deze zo spoedig mogelijk op de plaats van 
bestemming is. Hij is ermee van de straat, zegt hij. Sjaak heeft 
tot �01� gewerkt bij Bruynzeel Keukens. Nadat hij met pensioen 
was gegaan, kreeg hij tijd voor hobby’s, zoals Nordic walking,  
Tai Chi, fietsen bij de KBO en het Bijbel Leerhuis. Verder besteedt 
hij tijd aan de boodschappendienst van Stichting Welzijn Ouderen 
en is vrijwilliger bij het nieuwe ABG. Verder is hij lid van de 
Wijkcommissie Centrum van de gemeente Bergen op Zoom.  
Zijn taak is o.a. te letten op losliggende tegels en kapotte 
lantaarnpalen. Sjaak geeft aan dat alle klachten in het centrum 
naar hem kunnen worden gemaild dan zal hij ervoor zorgen dat 
het probleem wordt opgelost. Zijn e-mailadres is sjaakdielens@
gmail.com. Onze postbezorger ondervindt veel steun van andere 
vrijwilligers in de parochie maar vindt het jammer dat er zo weinig 
mensen in de kerk zitten. Hij snapt niet wat ze tegenhoudt maar 
moet bekennen dat hij enkele jaren geleden ook een tijd niet present 
was. De reden hiervan was dat hij zijn moeder tot haar dood elke 
ochtend heeft verzorgd. Een mens kan maar op één plek tegelijk 
zijn en het is niet moeilijk om voor je moeder te kiezen. 

Sjaak, heel veel succes met alles wat je onderneemt en hopelijk zullen 
we jou nog dikwijls zien fietsen met de post of met inZOOMen.

Lucie Venmans

Toine Asselbergs
van het parochiebureau
Als er iemand is die al jarenlang meedraait, is dat Toine 
Asselbergs wel. Toine is 75 jaar en is na een arbeidzaam 
leven in de oliehandel alweer 15 jaar thuis. Het was pastoor 
Van der Lucht die hem in 1972 vroeg om kerkmeester in het 
kerkbestuur te worden. Het kerkbestuur bestond in die tijd 
uit de pastoor en kerkmeesters. Na een tijdje kreeg Toine een 
andere bestuursfunctie: hij werd penningmeester. 
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Na het kerkbestuur kwam het ‘voorlopig’ 
parochiebestuur en werd iedereen 
opnieuw benoemd. Hierna kwam het 
definitieve parochiebestuur en weer 
moest ieder opnieuw worden benoemd.  
In 1996 moest Toine reglementair stoppen; 
toen na vier jaar zijn opvolger zijn functie 
neerlegde, heeft hij het werk weer op zich 
genomen bij de parochie O.L. Vrouw van 
Lourdes. Toen de IPV, opgericht in 1987, 
in �003 de Paulusparochie werd, heeft 

hij ook daarvan ook het penningmeesterschap op zich genomen.  
De Paulusparochie was een fusie tussen de geloofsgemeen-
schappen Heilig Hart van Jezus, Goddelijke Voorzienigheid, 
Antonius Abt en Onze Lieve Vrouw Van Lourdes. Tenslotte werd 
in 2008 de Lievevrouweparochie opgericht. Alle financiële zaken 
werden door deze penningmeester in elkaar geschoven met als 
resultaat dat in de hele parochie nu één boekhouding is. 

Deze boekhouding wordt door Toine één ochtend in de week 
verzorgd samen met Diny Rozendaal en Frans van Tilborg.  
Het is ondersteunend werk voor de huidige penningmeester.  
Toine benadrukt dat het goed is om deze boekhouding met meerdere 
personen uit te voeren. Als er iemand uitvalt, kan een ander het 
altijd overnemen. Sinds de totstandkoming van één parochie is 
er minder werk omdat er nu slechts één parochie is in plaats van 
vier geloofsgemeenschappen. Sinds �014 is Toine geen lid meer 
van het parochiebestuur. Verder verricht onze boekhouder nog 
verschillende hand- en spandiensten, zoals het meewerken in de 
tuin van het parochiecentrum als dat nodig is en het afvoeren van 
afval naar de Kragge. Een van zijn grote hobby’s is fotograferen. 
Onze pastoor noemt hem onze hoffotograaf. De kerstkaart die alle 
parochianen mochten ontvangen is door Toine gemaakt. Verder is 
hij nog penningmeester bij HMR en jaagt hij graag. Dat is een hobby 
die van opa op vader op zoon is doorgegeven.

Tenslotte vertelt Toine dat hij samen met het bestuur lang bezig is  
geweest om tot een fusie te komen. Het was een moeilijke beslissing 
want er heerste een hokjesgeest. Van oudsher is er een kloof tussen 

binnenstad en zuid en dat is jammer. Het is onchristelijk om te 
denken dat een ander meer of minder waard is dan jezelf. Gelukkig 
is die gedachte aan het vervagen en komen we tot de conclusie dat 
we toch één grote familie zijn. En dat is mooi……

Lucie Venmans

Muziek in de Gertrudiskerk
Zondag 10 april 2016  Missa Unitatis Wereldpremière! 

Op zondag 10 april om 16.00 uur zal er in de Gertrudiskerk te Bergen 
op Zoom een meer dan buitengewoon concert gegeven worden door 
het Nederlands Kamerkoor in samenwerking met het Helmonds 
Vocaal Ensemble onder leiding van Jeroen Felix. Het geheel staat 
o.l.v. Stephan Layton. Het gaat hierbij om een wereldpremière!
  
Alle informatie is te vinden op:
http://www.nederlandskamerkoor.nl/concertenreeks/missa-unitatis/ 

Via genoemde site kunt u ook kaarten bestellen á € 25.–. 
Kaarten zijn ook verkrijgbaar aan de kassa in de Gertrudiskerk vóór 
de aanvang van het concert.
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Passie-Cantatedienst 
Gertrudiskerk
Op zondag 13 maart verzorgt Hortus Musicus Religiosus 
muzikaal een Passie-Cantatedienst, met daarin werken van 
Johann Sebastian Bach en Hugo Distler. De cantate ‘Sehet, 
wir gehn auf gen Jerusalem’ (BWV 159) staat in deze dienst 
centraal.

BWV 159 is een solocantate, die dus niet met een openingskoor 
begint maar met een optreden van twee solisten, bas en alt.  
Zij zingen geen duet, doch afwisselend ieder een eigen solo.  
De bas opereert hier als Vox Christi; niet alleen in de passionen 
is de Christusfiguur altijd een bas, ook in vele cantates is het 
de bas die de woorden van Christus moet zingen. Zo ook hier:  
hij zingt het begin van de evangelietekst Luc. 18, 31-43, “Zie, wij gaan 
op naar Jeruzalem”, dat ook de titel van de cantate vormt, waarin 
Jezus zijn leerlingen aankondigt naar Jeruzalem te gaan, waar 
hij weliswaar met gejuich en palmtakken zal worden verwelkomd, 
maar vervolgens zal moeten lijden en sterven. Naast deze cantate 
zal ook het alternatieve slotkoraal uit de Johannes Passion klinken. 
Dit koraal is geschreven voor een van de versies van de Johannes 
Passion met de tekst: ‘Christe, du Lamm Gottes’. Daarnaast wordt 
het motet ‘Führwahr, er trug unsre Krankheit’ van Hugo Distler 
gezongen. Hugo Distler (Neurenberg, �4 juni 1908 - Berlijn,  
1 november 194�) was een Duits componist en vertolker van 
lutherse kerkmuziek. Hij geldt als de belangrijkste vernieuwer van 
de lutherse kerkmuziek na 1930. Zijn twaalf actieve jaren vielen 
samen met de opkomst van het nazisme. De nazi’s hebben veel 
kritiek gehad op zijn moderne stijl van componeren, die ze destijds 
betitelden als “onduits en ongepast”. Aan deze dienst werken mee: 
het koor en orkest van HMR en drie vocale solisten, waarbij we de 
naam van Johan Vermeer (bas) al kunnen vermelden. HMR staat 
onder leiding van zijn nieuwe dirigent, Rutger Valentijn Mauritz.  
De dienst in de Gertrudiskerk begint om 15.00 uur; de toegang is vrij. 

Boeken gevraagd
Zoals ieder jaar wordt er op Koningsdag (woensdag 27 april)   
weer een boeken- en rommelmarkt gehouden in de Gertrudis-
kerk.  Deze markt – verzorgd door leden van het koor HMR – 
wordt altijd druk bezocht vanwege de grote diversiteit aan 
boeken en spullen, zodat er voor iedereen, jong of oud, 
wel iets te vinden is.
  
De opbrengst gaat deels naar het koor en is deels bestemd voor 
het onderhoud van het enkele jaren geleden geheel gerestaureerde 
monumentale Ibach-orgel in de Gertrudiskerk. Dit prachtige instru-
ment is niet alleen te horen tijdens diensten in de kerk, maar wordt 
ook regelmatig bespeeld door musici van naam tijdens concerten. 
Willen mensen kunnen blijven genieten van de klanken van dit orgel, 
dan is regelmatig onderhoud een vereiste. 

Iedereen heeft wel boeken in huis die niet meer ingezien of gelezen 
worden, maar die voor anderen wellicht interessant zijn. Welnu, als 
u van deze boeken af wilt kunt u contact opnemen met:
Marc Ambagts (tel. 06-53 4 6�3 07) 
of Conny Loeff (tel. 06-15 8 616 00).

Wij horen graag van u!
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Nieuwe dirigent-organist
Lievevrouwecantorij
Wij zijn een gemengd koor van 29 actieve senioren dat binnen 
onze parochie inzetbaar is voor uitvaarten, huwelijk, jubilea, 
senioren- en andere vieringen. 

Ons repertoire bestaat uit Gregoriaanse en Nederlandstalige 
uitvaartliturgie, psalmen en liederen uit de parochiebundel GvL.  
We zingen Nederlandstalige en buitenlandse een- en meerstemmige 
liederen en Taizéliederen. Wij werken steeds aan vernieuwing van 
ons repertoire. Als er tijdig een speciaal verzoek komt, probeert het 
koor daarop in te gaan.

Vanaf medio november �015 hebben wij een dirigent/organist.  
Hij begeleidt onze wekelijkse repetities op de donderdagochtend en 
de vieringen waarvoor we worden gevraagd. Onze nieuwe dirigent, 
de heer Christian Blaha, is kerkmusicus en woont in Middelburg.  
Wij wensen Christian en onszelf en jullie allen dat we een goede 
tijd met elkaar mogen beleven, waarin liturgie en koormuziek 
elkaar mogen versterken, ten dienste van de bijzondere momenten 
waarvoor wij staan!

Cocky Asselbergs 
en Addy de Krom

 

Overname R.K. Begraafplaats 
Nieuw-Borgvliet
Met ingang van 4 januari 2016 is de R.K. Begraafplaats Nieuw-
Borgvliet overgenomen door de R.K Begraafplaats Bergen op 
Zoom, gevestigd Mastendreef 3, Bergen op Zoom.

Rechthebbenden die voor de grafrechten betalen, hebben begin 
januari een brief ontvangen met daarin alle relevante informatie 
betreffende de overname. De navolgende informatie is bedoeld 
voor eventuele belanghebbenden. Het bestuur van de R.K. 
Begraafplaats Bergen op Zoom zal binnenkort een inventarisatie 
van de kwaliteit van de begraafplaats houden, waarbij mogelijke 
verbeterpunten zullen worden vastgesteld. Een onderdeel hiervan 
is het ruimen, binnen redelijke termijn, van monumenten waar geen 
grafrechten voor worden betaald. De betreffende nabestaanden zijn 
niet door ons geïnformeerd en wij vragen u dan ook, als dit voor u 
van toepassing is, contact met ons op te nemen als u het monument 
wilt behouden. Verder bestaat het streven om in de toekomst meer 
groen te planten om meer sfeer op de begraafplaats te krijgen. 
Met het vorige bestuur is afgesproken dat alle overeengekomen 
rechten gehandhaafd blijven en dat het reglement van kracht blijft 
dat destijds aan u is overhandigd of toegezonden.

Waar kunt u met vragen/opmerkingen terecht?
Telefonisch is het kantoor van de beheerder van de beide 
begraafplaatsen bereikbaar onder nummer 0164-�65 989. Op 
woensdagmorgen tussen 08.30 uur en 1�.30 uur treft u direct een 
medewerker aan de telefoon. Tijdens de overige dagdelen is het 
kantoor niet altijd bezet; in dat geval krijgt u verbinding met de 
telefoonbeantwoorder. Spreek zo mogelijk uw boodschap in en 
u wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld. De beheerder draagt 
zorg voor de beide begraafplaatsen, regelt mogelijkheden rond 
begravingen, bijzettingen en onderhoudt nauwe contacten met 
uitvaartverzorgers. 
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U kunt ook mailen naar info@rkbegraafplaatsboz.nl; dit heeft wel 
onze voorkeur. De financiële administratie voor de beide begraaf-
plaatsen wordt verzorgd door Administratiekantoor Timmermans 
aan de Burgemeester Vergroesenstraat 5, 4611 CW Bergen op 
Zoom, op kantoortijden bereikbaar onder telefoonnummer 0164-
�65 656 en per mail: info@jantimmermans.nl. Voor alle zaken die te 
maken hebben met grafrechten, facturen e.d. kunt u hier terecht.

Verwachting
Tot slot hebben beide besturen in goed overleg deze stap gezet, 
erop vertrouwend dat de begraafplaats in Nieuw Borgvliet een 
waardige rustplaats voor onze dierbare overledenen mag zijn en 
blijven.

Namens het bestuur van de R.K. Begraafplaats Bergen op Zoom,
Jac Leenaars, voorzitter 

Jonge Gezinnen
Kerst- en Driekoningenviering
Op �4 december hadden we een erg leuke en gezellige kinderkerst-
viering in de Lourdeskerk. We hebben samen met enkele kinderen 
het kerstverhaal verteld. De spelers hebben alles uitgebeeld 
terwijl het kerstverhaal verteld werd. Aan het einde van de viering 
hebben we de kinderen in de kerk getrakteerd op lange vingers 
met natuurlijk blauwe muisjes om de geboorte van het kindje te 
vieren; ook werden de kerstkaarten uitgedeeld. Op 3 januari was 
de Driekoningenviering in de Lourdeskerk. Deze werd verzorgd 
door de leden van de communiegroep. Natuurlijk hebben weer drie 
dappere kinderen de rol van de drie koningen gespeeld. Ook werd 
voorgelezen door twee kinderen die hun communie gaan doen.  
Dit alles was natuurlijk erg spannend voor de kinderen.

Het was een zeer geslaagde, leuke viering en ook alvast een stukje 
van de voorbereiding van het communie-project. 

De Communiewerkgroep 
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Paasactiviteiten voor kinderen groep 3 t/m 8

Dit jaar organiseren we voor het eerste een speciale Paasactiviteit 
voor kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 1� jaar op paaszaterdag 
van 16.00-17.00 uur in de Gertrudiskerk. Natuurlijk zijn ouders, 
opa’s en oma’s en broer(tje)s en zus(je)s(en) ook van harte welkom. 
Terwijl ik dit schrijf, zijn we nog volop bezig met het samenstellen 
van het programma dus dat is nog niet helemaal bekend.  
Maar de bouwstenen waar we mee bouwen zijn onder andere het 
paasverhaal en de verhalen van de Goede Week. Liedjes die we 
zelf kunnen zingen of waar we naar kunnen luisteren. Gebeden 
die de kinderen gedeeltelijk zelf kunnen maken en ook zal er voor 
de creatievellingen een onderdeel zijn waarbij de handen uit de 
mouwen mogen worden gestoken. Een interactieve viering waarbij 
een ieder welkom is. Meer informatie zullen we tijdig publiceren op 
de website en in de Bode. 

Vieringen met de scholen
Leerlingen van ‘Lodijke’ hebben een viering op donderdagmorgen 
�4 maart in de Lourdeskerk.
Voor leerlingen van ‘Het Palet’ is die viering op donderdagmiddag 
�4 maart in de Lourdeskerk.

Geef mij je hand
De werkgroep ‘Geef mij je hand’ is alweer een half jaar aan de 
slag voor de allerjongsten in de parochie. En we zijn op stoom! 
De werkgroep raakt op elkaar ingespeeld, en er zijn alweer een 
aantal bijeenkomsten geweest. Het is leuk om te zien dat steeds 
meer gezinnen hun weg naar de kerk vinden op zondagochtend. 
Inmiddels bezoeken zo’n 30 kinderen en hun ouders, opa’s en oma’s 
de vieringen: en dat aantal groeit gestaag!  Mary vertelde daarna 
het verhaal van Maria en de engel. De engel vertelde Maria dat ze 
een kindje zou verwachten. Deze blijde verwachting is een grote 
bron van hoop! Na het verhaal hebben we samen met de kindjes de 
kerststal ingericht. Alle kinderen kregen na de viering een engeltje 
mee, dat ze in hun hartendoosje konden stoppen. Iedere viering 
krijgen de kindjes zo’n herinnering mee naar huis.
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Ook in �016 gaan de vieringen van ‘Geef mij je hand’ door. Op 14 
februari stonden we stil bij de vastentijd, waarna we in maart samen 
Pasen zullen vieren. Op Tweede Paasdag is om 09.30 uur een 
peuter/kleuterviering. De locatie wordt nog bekendgemaakt in de 
Bode. We hopen dat veel kindjes en hun gezinnen naar de vieringen 
komen om samen met andere jonge gezinnen op ontdekkingstocht 
te gaan in de kerk. 

‘Geef mij je hand’
Vieringen voor kinderen van 0 tot 7 jaar en hun gezin. 
Meer informatie bij Mary Zopfi
maryzopfi@rkboz.nl
0164-�33 574 

Thema-ochtenden Eerste Communicanten
Op �4 januari zijn we begonnen met de eerste thema-ochtend 
voor de communicanten. Het was een zeer geslaagde ochtend, die 
gehouden werd op Basisschool Lodijke. 54 kinderen bereiden zich 
voor op hun eerste communie, die gehouden wordt op �� mei in de 
Lourdeskerk en op �9 mei in de Gertrudiskerk. Omdat we dit jaar voor 
het eerst met hetzelfde project werken, is het dan ook wel zo gezellig 
om de voorbereidingen gezamenlijk met al de kinderen te doen. 

Op de eerste thema-ochtend zijn de kinderen in hun eigen 
groepje gaan werken met hun werkboekje. We bidden samen, 
vertellen verhalen en zingen liedjes. De kinderen waren allemaal 
erg enthousiast. Ook hebben we deze ochtend een zelfportret 
gemaakt. Deze worden opgehangen in zowel de Lourdeskerk als 
de Gertrudiskerk. Wij als werkgroep kijken met veel plezier terug op 
deze eerste thema-ochtend en gaan vol plezier op naar de tweede, 
waarin we weer veel leuke dingen gaan doen.

 De Communiewerkgroep

Jongeren
Vormelingen op weg naar het Feest van de Geest

De kinderen die zich op de laatste vrijdag van mei laten vormen, 
zijn weer een stukje verder op het pad van hun kennismaking met 
de Heilige Geest. We waren bij elkaar en spraken over ‘contact’.
Kinderen uit groep acht weten als geen ander hoe je met elkaar 
in contact bent en blijft en hoe belangrijk dat voor hen is.  
Als je bidt, is het ook belangrijk contact te maken. Ieder maakte 
deze avond een gebedssnoer. De mooie gekleurde kralen 
bieden houvast wanneer je in je eigen woorden wilt bidden. 
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In de presentatieviering op zondag 31 januari maakten de 
parochianen kennis met de vormelingen. Het was een mooi 
samenzijn met jong en oud uit onze parochie. Alles stond in het teken 
van ‘In vuur en vlam’. De kleine vlam, waar we ons min of meer van 
bewust zijn, die aanwakkert als we samen onze geloofsweg volgen.  
De Werken van Barmhartigheid hebben elk jaar een bijzondere plaats 
in de voorbereidingen op het vormsel, zo ook op zaterdagmiddag 5 
maart. Hoe kun je je eigen steentje bijdragen? Oog hebben voor je 
naasten, bij wie niet altijd alles vanzelf gaat. Het begint bij jezelf, in 
het klein. 

De kinderen ontmoeten vrijwilligers van organisaties die zich van 
harte inzetten voor anderen. In eerdere jaren raakten zij bijvoorbeeld 
op de hoogte van het werk van de Voedselbank, Stichting 
Vluchtelingenwerk, SAM’s kledingactie. Maar ook over de drijfveer 
van een pastor in de gevangenis en een begrafenisondernemer. 
De middag sluiten we af in het Lambertijnenhof. De vormelingen 
halen de bewoners op, om samen de viering bij te wonen.  
Een indrukwekkende ontmoeting met een bijzondere interactie tussen 
de kinderen en de dankbare bewoners. Volgende keer leest u verder 
over de voorbereidingen op het vormsel, het feest van de Geest.
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On the Move – Meten is weten

Een paar keer per jaar doen we iets anders dan anders bij On the 
Move. De tieners worden dan uitgenodigd bij leiders thuis voor een 
tieneravond. Op �� januari waren de meisjes thuis bij leider Nancy 
en gingen we aan de slag met het thema ‘Jij bent ok!’. We hebben 
door middel van allerlei spelletjes onszelf gemeten aan elkaar.  
Via kracht, slimheid, snelheid enzovoorts kwamen we erachter dat 
iedereen eigen talenten heeft. We hebben erover gesproken dat 
onze eigenwaarde groeit, wanneer er bijvoorbeeld iemand voorbij 
loopt die lelijker is dan jij. Maar ook andersom: als er iemand veel 
beter is in sport dan jij, gaat je eigenwaarde omlaag. Zo schommelt 
het iedere keer. Als conclusie leerden de meiden dat God van je 
houdt zoals je bent, en dat je je niet hoeft te meten aan anderen. 
Een leerzame boodschap waar we zeker wat mee kunnen! Na deze 
bijzondere avond volgen er weer een aantal ‘normale’ tieneravonden 
in het Praathuis van de Lourdeskerk, maar er komen zeker nog 
speciale avonden aan! Een nieuwtje is dat we een ouderexperience 
organiseren met Pasen (18 maart): zouden de ouders het winnen 
van de tieners? Op 15 april maken we kennis met de vormelingen. 
En aan het einde van het seizoen volgt er een slotweekend (met 
overnachting!). 

Voor meer informatie 
kun je terecht bij Fredi 
Hagedoorn:
fredihagedoorn@rkboz.nl 
of mail naar Nancy:
nancyvangeel_1@
hotmail.com 

On the Move – Sponsoractie
Op �0 december hielden de tieners van On the Move een succes-
volle sponsoractie in beide kerken. Ze verkochten cupcakes, taart 
en koekjes ten bate van KWF Kankerbestrijding. 

Tijdens één van de On the Move avonden, om de week op vrijdag 
in het Praathuis, hadden de tieners gezamenlijk voor dit goede 
doel gekozen. Ze wilden graag geld inzamelen voor kinderen die 
kanker hebben en dachten daarom aan Kika. Tot ze begrepen dat 
KWF Kankerbestrijding zich inzet voor de genezing van kanker van 
kinderen én volwassenen. Aan dat goede doel hebben de tieners 
een steentje kunnen bijdragen. De verkoop van het lekkers in de 
kerken en de eigen inzameling van statiegeldflessen leverde maar 
liefst € 386,58 op. De storting van dit bedrag leverde een aardige 
bedankbrief van KWF Kankerbestrijding op. 

On the Move kijkt met veel plezier terug op deze geslaagde actie;  
er zal dan ook zeker een vervolg komen. 

Dank aan alle parochianen die gesponsord hebben!
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Senioren
Levensverhalen delen

Eind vorig jaar is er een viertal bijeenkomsten geweest waarin 
de deelnemers hun levensverhaal met elkaar konden delen. 
In een vertrouwde sfeer werden markante momenten gedeeld 
die een andere zin of richting aan het leven hebben gegeven; 
een ziekteproces bijvoorbeeld waarin werd ontdekt wat echte 
vriendschap betekent of het brancardier zijn in Lourdes 
waardoor iemand meer bewust werd waar het in het leven 
werkelijk om draait. 

Tussen dergelijke mooie ontroerende verdrietige verhalen was er 
ook volop ruimte voor leuke, hartverwarmende anekdotes. Wat ons 
bijzonder trof was de vertrouwde sfeer die al direct ontstond en waar 
ieder zo zijn zorg en aandeel in had. Een deelnemer omschreef het 
als volgt: “Met bewondering en verwondering heb ik geluisterd naar 
verhalen uit het leven van senioren waarin het geloof een bron van 
kracht was. Deze werden aangevuld door bemoedigende woorden 
van jullie beiden. Het was heel goed. Ik heb geen spijt gehad.” 
Een andere deelnemer schrijft: “Met enige schroom heb ik de 
uitnodiging aangenomen om levensverhalen/levensvragen te delen 
en die van een ander te mogen vernemen. Maar het ijs was snel 
gebroken toen we in de eerste bijeenkomst een uitleg gaven over 
het door ons meegebrachte dierbare symbool. De levensweg die 
we in de volgende bijeenkomst met elkaar deelden, werd aangevuld 
met gedichten, teksten, een lied dat zo’n persoonlijke betekenis voor 
ieder had en zo spontaan werd ingebracht. Ik zou anderen zeker uit 
willen nodigen om dit ook te ervaren.”

Deze bijzondere ervaring heeft ons doen besluiten een nieuwe serie 
van vier bijeenkomsten te organiseren en wel op:
Donderdag 31 maart en 7, 14 en �1 april. Elke ochtend van 10.00-
1�.00 uur

De bijeenkomsten worden gehouden in het parochiecentrum. 
U kunt zich opgeven via ons parochiesecretariaat (�33 574) of via 
email: jolandatholenaar@gmail.com of covanbekkum@gmail.com.
U kunt daar ook terecht voor meer informatie.

Jolanda Tholenaar 
en Co van Bekkum

Reisje senioren naar Hulst

De seniorenreis gaat dit jaar op dinsdag 14 juni naar Hulst 
in Zeeuws Vlaanderen, een vestingstad, evenals Bergen op 
Zoom. 

We bezoeken eerst de mooie basiliek voor een viering. Na de koffie 
met iets lekkers is er gelegenheid om de tentoonstelling van de 
zeven werken van Barmhartigheid te bezichtigen en nog iets van 
de stad te zien. Voor we terugrijden nemen we nog een drankje. 

We hopen ook deze keer weer met twee volle bussen van de 
dag te kunnen genieten. U kunt zich hiervoor opgeven bij het 
parochiecentrum, tel. 0164-�33 574.

Tanja Hubers
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Nachtmerrie

in de nachthemel van neon

spoedt zich en schier heilige

processie van veelkleurig blik

op rubberen banden brutaal en

zonder mededogen over het asfalt

asfalt dat zich als een morsig 

lint slingert tussen huizen, scholen

en kerken, langs theaters, moskeeën

en uitzinnige stapels kantoren

asfalt dat wijken verbindt

waar armoede op straat speelt

en rijkdom achter gesloten 

deuren de lakens uitdeelt

de gouden haan op de toren

bedelt geruisloos om aandacht

te midden van schreeuwende

reclames van casino´s, disco´s

en zuigende bordelen

argeloze voorbijgangers op de

rand van de stoep staan verbijsterd

te kijken naar al dat geweld

ze willen wel vluchten

maar hoe en waar naar toe

Eugenie Daniëls-Klep
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Familieberichten

Gedoopt: 
Mees Hendrickx  Kuba Danielewicz  Myka Machielse
Milana de Randamie  Kali Otto  Wil Hommel
Ties Joosen  Fajah van Nispen  Lucas van Sas
Louise Bogers  Jaylinn Kok  Kimberley Dierks
Pien Peters  Suze Derwig  Chayniero Martina 
Julia Smout  Anna van der Linden
                                                                              
Huwelijk:
Dmitij Sitiajev en Mariëtte van Tilburg
Arjan Bernaards en Nicole Ackermann
Roel Hagedoorn en Fredi Timmermans (Roosendaal)

Overleden:
Lies Stoop-van den Enden 91 jaar Maria Verbaarendse 93 jaar
Annie Hartman-van der Ven 91 jaar Harrie van Broekhoven 84 jaar
Adrie Goossens 73 jaar Stan Huijgen 93 jaar
Henk Bohr 70 jaar Jan Oosterwaal 75 jaar
Ad Mens 93 jaar Jan Hopmans 83 jaar
Nettie Baaten-Stoop 99 jaar Truus Nuijten-Gieles 98 jaar
Guillaume Rampaart 93 jaar Geert Haas 69 jaar
Riet Krijnen-de Crom 95 jaar Jos de Deugd 91 jaar
Sjack Severijnen 8� jaar Piet Daniëls 80 jaar
Liza de Kort-van Egeraat 8� jaar Piet Bogers 69 jaar
Nanny Geers-Beerendonk 78 jaar Jan Free 83 jaar

Belangrijke data

Eerste Comunievieringen:
Gertrudiskerk: zondag �9 mei �016 om 11.00 uur
Lourdeskerk: zondag �� mei �016 om 10.00 uur 
   en eventueel om 13.00 uur

Vormsel:
Vrijdag �7 mei �016 om 19.00 uur in de Lourdeskerk

Jubilea:
01 maart 2016 Mari Zopfi 12½ jaar pastoraal werkster
07 juni �016 pastor Van de Riet en bisschop Ernst 75 jaar priester
�5 juni �016 pastor Rud Smit 50 jaar priester

Emeritaat:
19 juni �016 diaken Co van Bekkum 65 jaar  
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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 0106105183

Actie Kerkbalans 2016
In de week van 11 januari is veel werk verzet in het parochiecentrum 
aan de Stulemeijerlaan. De dames van de ledenadministratie 
hadden de brieven voor de Aktie Kerkbalans al gedrukt. Dit jaar 
waren deze voor het eerst op naam en werden machinaal in drieën 
gevouwen. Er hoefde niet gestickerd te worden. De machtigingen, 
blauwe en witte, lagen ook gereed. De blauwe machtigingen zijn 
voor de vaste gevers. Zij hebben de mogelijkheid wijzigingen aan te 
brengen. De witte machtigingen zijn voor degenen die de parochie 
machtigen om dit jaar een door henzelf bepaald bedrag van hun 
bankrekening te laten afschrijven. Dagelijks waren elke morgen 
en elke middag een tiental mensen aanwezig om de brieven en 
machtigingen in de enveloppen te steken. Het was lekker warm en 
ook gezellig in het parochiecentrum. Daarna werden de enveloppen 
op wijk uitgesorteerd en naar de contactpersonen verspreid. 
Dezen zorgden ervoor dat de gevulde enveloppen bij de bezorgers 
terechtkwamen en zij stopten de informatie bij iedereen in de bus. 
Buiten was het die week koud, storm- en regenachtig. Hopelijk is al 
dit werk niet voor niets geweest...

Werkgroep distributie Kerkbalans
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Parochiecentrum Lievevrouweparochie
Burgemeester Stulemeijerlaan 8
4611 EE  Bergen op Zoom
tel. 0164-�33 574
lievevrouweparochie@rkboz.nl 
www.rkboz.nl
Bankrek. nr. parochiebijdrage: NL90 RABO 0106105183


