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Colofon
Jaargang 7 nummer 1, 2014
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:
Eugenie Daniels-Klep, Corrie Hamers, Adriaan van Roode, Ton Segers, Lucie 
Venmans en Paul Verbeek 

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)
 

Parochiecentrum Lievevrouweparochie:
Burgemeester Stulemeijerlaan 8
4611 EE  Bergen op Zoom; tel. �33 574
maandag t/m donderdag: 09.00-1�.00; 13.00-15.30 uur
vrijdag: 09.00 uur-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 30 januari 2015 te worden 
aangeleverd.
Het nummer verschijnt rond de week van 3 maart �015. Kopij naar:
inzoomen@rkboz.nl.
 

Van de redactie
Met enige trots kunnen we u hierbij het eerste nummer van 
jaargang 7 presenteren. Al zes jaar lukt het ons immers één 
blad te maken voor eerst nog vier parochies, die groeiden 
naar de ene Lievevrouweparochie van nu. De eerste vijf 
jaargangen behelsden vijf, een keer door een themanummer 
over de Maria-ommegang, zelfs zes nummers. Omdat we 
samen goed op onze centen moeten passen, brengen we nu 
vier nummers per jaar uit.

Kopij zijn we al die jaren nooit te kort gekomen en vele vrijwilligers 
zorgen ervoor dat inZOOMen keurig bij u in de bus komt.  
Terecht toch dat we als geloofsgemeenschap trots mogen zijn op 
ons dertigste nummer. Altijd weer volop kopij betekent dat er in 
onze geloofsgemeenschap veel gebeurt en dat we dat ook aan 
elkaar willen vertellen. Dat is ook precies wat we ons als redactie 
jaren ten doel stelden.

Ook dit nummer weerspiegelt een bruisende parochie.  
Naast onze bijna vaste rubrieken komt het accent steeds meer op 
de jongeren te liggen, een prima ontwikkeling, vinden wij. Artikelen 
van de scholen, de vormselgroep, de aankondiging van de eerste-
communiedata in �015 en een interview met vrijwilligster Miriam 
van Esveld. U leest hoe de leerlingen van het Roncallicollege naar 
de Gertrudiskerk trokken en u vindt een artikel over de reliekhouder 
van Johannes XXIII. 

Natuurlijk blikken we vooruit op het naderende Kerstfeest.  
Al met al is dit nummer van inZOOMen weer zeer lezenswaardig.  
Ook uw bijdrage voor nummer � (lentenummer) zien we graag 
tegemoet op inzoomen@rkboz.nl, maar dan wel uiterlijk op 30 
januari �015.

Ton Segers
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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
 Prins Bernhardlaan 66

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 in de grot

IN DE HUIZEN
Meilust: Zondag 10.15 uur. Eucharistie 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  
Eigen Haard: Woensdag 09.00 uur:
(Antonius Abt)  Eucharistieviering of Woord- 
 en Communieviering
Avondvrede:  �e en 4e vrijdag van de maand 15.00 uur
Scheldeflat:  Vrijdag 18.30 uur: Eucharistieviering of   
 Woord- en Communieviering
Jacquelineflat:  1e 3e en 4e vrijdag van de maand 14.30 uur 
Stuijvenburg:  �e en 4e vrijdag van de maand 11.00 uur:
 Eucharistieviering
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Zo’n ervaring is hard en heeft niets 
van een sprookje. Het geeft aan hoe meedo-
genloos mensen kunnen zijn voor elkaar. Wat 
dat betreft heeft onze wereld niet veel geleerd 
van de geschiedenis. Het lijkt erop dat de laatste 
jaren de kilte en de onverdraagzaamheid 
onrustbarend toenemen. Op diverse plaatsen 
in de wereld is het oorlog en slaan mensen op 
de vlucht.

Honderd jaar geleden bood onze stad een gastvrij onthaal aan 
onze Zuiderburen en mochten ze zich veilig weten bij ons. Terecht 
hebben we dit op indrukwekkende wijze herdacht. Zouden we ook 
vandaag zo’n onthaal bieden als honderden mensen veiligheid 
zoeken bij ons? Is er in onze herberg plaats voor iedereen?  
Deze vraag mogen we laten binnenkomen in ons hart..

 
Het zou kunnen dat we van ons antwoord schrikken.Toch zou 
het een goede voorbereiding zijn op het Hoogfeest van Kerstmis.
Als we de deur van ons hart willen openen voor het kerstkind, 
daagt hij ons uit om dit voor ieder mensenkind te doen.  
Dat is het unieke van het geboortefeest van Jezus. We kunnen 
pas echt Kerstmis vieren als ieder mensenkind welkom bij ons is.  

Het feest van de geboorte van de Vorst van Vrede begint met de  
vrede in ons eigen hart, die we uit kunnen dragen naar ieder 
mensenkind. In deze zin wens ik u allen een vruchtbare Advent 
een gezegend Kerstfeest toe! Vrede en alle Goeds!

Paul Verbeek, pastoor

Omdat er voor hen
geen plaats was….
Lieve mensen!
Deze woorden staan in het kerstevangelie 
als verklaring waarom Jezus in een stal 
geboren is. De herbergen hielden voor 
Maria en Jozef en hun te verwachten kindje 
de deuren gesloten.
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Pastors aan tafel
Pastor Mary Zopfi is weer terug van weggeweest: bevallen van 
een lieve dochter, Emma. Nu is na haar zwangerschapsverlof 
het pastoresteam weer op volle sterkte. Onder de inspirerende 
leiding van paus Franciscus lijkt in de kerk nieuw leven zich 
ook verder te ontwikkelen in Rome, waar tijdens dit schrijven de 
bisschoppensynode over het gezin in volle gang is.

Het bijzondere reliek van de heiligverklaarde paus Johannes XXIII 
heeft een eigen plaats gekregen in de Gertrudiskerk, van waaruit hij 
ook ons extra zal kunnen blijven inspireren. Met het ondertekenen van 
het huurcontract met het bisdom is de H. Hartkerk aan een nieuw leven 
begonnen. Pastor Willemsen gaat nieuwe wegen met zijn benoeming 
tot pastoor in Etten-Leur. Inmiddels zijn ook de voorbereidingen 
gestart voor een bijzonder jubileum: �5 jaar geleden, �6 november 
1989, werd ik tot diaken gewijd. Zondag �3 november mag ik dit met u 
allen vieren (of is het inmiddels net achter de rug.)  En ook de agenda 
van het pastoresteam krijgt een nieuw leven. Langzaamaan ontstaat 
meer ruimte voor waar het uiteindelijk allemaal om gaat: de pastorale 
en inhoudelijke kant van ons werk. Concrete plannen voor een verdere 
versterking van onze relatie met jongeren worden verder uitgewerkt 
onder leiding van pastor Fredi Timmermans het komend werkjaar.  
De parochieraad heeft zich daarover gebogen met belangrijke 
adviezen. Op liturgisch gebied is veel in beweging, zowel qua inhoud 
als de manier waarop hierover overleg plaats vindt. De achterliggende 
visie en veranderingen worden op papier gezet. Met de terugkeer 
van pastor Mary Zopfi krijgt de diaconie weer een extra impuls.  
Er komt meer tijd voor huisbezoek. Werkgroepen weten elkaar steeds 
beter te vinden, werken meer samen of worden één nieuwe groep. 
De parochiële Coördinatie Commissie (PCC) is volop aan de slag 
en kijkt ook waar bijsturing in dit nieuwe orgaan zinvol is. Het is een 
zegen te mogen ervaren dat er zoveel gaande is in onze parochie.  

We staan niet stil maar willen samen vooruit. Heerlijk toch!?

Co van Bekkum, 
teamleider 

Alternatieve voorbereiding
op Kerstmis
Ter voorbereiding op kerstmis nodigen de Broeders van 
Huijbergen u uit om samen gelovig stil te staan bij de komst 
van Jezus, ‘God, en mens als wij’.

We reflecteren op ons eigen proces om mens te worden, en zien 
wat ontvangen en aanvaard worden daarin kan betekenen. Jezus 
is een uitzonderlijke voorganger, zijn weg naar menswording 
kan ook ons menselijker maken. Daarom willen we gedurende 
twee zondagen, die los van elkaar gevolgd kunnen worden,  
op verschillende manieren hier bij stil staan.  

Wanneer Wat Door wie
30 nov. Advent, een tijd voor ontvangenis Adri Brooijmans
7   dec. Cantates van  J.S. Bach: 
  Wie schön leuchtet der Morgenstern 
  BWV 1: ��’�3”
  Bereitet die Wege, bereitet die Bahn 
  BWV 13�: 15’58” Theo Eijkhoudt en
   Alexander Schuerman

Het betreft een dagprogramma, dat begint met een Eucharistieviering 
en afgesloten wordt met een vesperviering.

Per zondag zal per persoon voor heel het dagprogramma een bijdrage 
van € 15,- gevraagd worden. Belangstellenden wordt verzocht hun 
deelname te melden via de receptie van het Broederhuis Sint Marie 
(0164 - 64 �6 50) of per email gencur@abcfh.nl. 
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Jubileum Co van Bekkum
‘Gij, die mij niet sleurde, die mij niet duwde, 

maar wenkte over Uw drempel.’

Deze tekst op de uitnodiging voor het zilveren jubileum als 
diaken van Co is niet het uitgangspunt voor ons gesprek 
voor een stukje in inZOOMen, maar blijkt, terugkijkend,  
wel degelijk de rode draad door zijn leven te zijn.  

Co groeit op in een op en top katholiek gezin, zoals ze in de vijftiger 
en zestiger jaren nog volop voorkomen. Met allerlei kerkelijke 
ambtsdragers in zijn familie wil Co priester worden. Daarom gaat 
hij naar het kleinseminarie in Deurne. Later studeert hij theologie 
in Tilburg en zoekt een stageplaats met opzet buiten het direct 
kerkelijke. Co is, zoals veel jongeren op die leeftijd, zoekende.  
Hij komt terecht bij het JAC (Jongeren Advies Centrum) in 
Roosendaal bij de in heel West-Brabant bekende Toon Hommel. 
Hij leert veel van Toon, die een baken lijkt op zijn zoektocht 
naar zichzelf. Als dan in de nieuwe wijken in Roosendaal-Zuid 
ook kerken worden gebouwd, dan wordt dat natuurlijk de eerste 
werkplek van pastoraal werker Co. De Franciscusparochie en later 
in de Moeder Godskerk. Liturgisch, maar vooral ook anderszins is 
er van alles op te zetten. Co doet er veel ervaring op, die hem in 
zijn latere beroepsuitoefening goed van pas komt. Priester worden 
om later als missionaris te kunnen werken – een oom werkte als 
missionaris op het eiland Flores in Indonesië – raakt daar wat 
verder uit beeld.

In die tijd heeft Co regelmatig contact met bisschop Ernst.  
Vanuit vragen van gelovigen en uit de gesprekken met de bisschop 
rijpt het idee diaken te worden. Die wijding verbreedt de kerkelijke 
inzetbaarheid van een pastoraal werker. Op �6 november 1989 
wordt Co gewijd. Co volgt voortdurend een innerlijk zoekproces, 
een zoektocht in het geloof maar via zijn eigen persoonlijkheid.  
Hij wil geen keurslijf maar eigen keuzes maken, iets van God 

ervaren en je daar dan aan over-
geven. “Durf te leven”, noemt hij als 
zijn motto. Het is fijn om in contacten 
met mensen dat gevoel van ruimte 
mee te geven. Vooral processen van 
de kerk in beweging, zoals hij zelf 
meerdere malen meemaakt, geven die 
voldoening van het ontdekken dat je 
leven niet gestuurd wordt, maar dat je 
vrijuit een weg gaat en dan toch vaak bij 
God uitkomt. Als hij van �004 tot �010 
in Suriname opbouwwerk gaat doen – 
er moeten daar ook parochies worden 
samengevoegd – komt hij daar vaak 
onverwacht en heel anders dan thuis 
gedacht, zaken en mensen tegen. “In die nieuwe situaties ruimte 
naar elkaar creëren, en als mensen daarin meegaan, dan geniet ik 
daarvan!” Het is hem tijdens het gesprek nog aan te zien.

Bij het bereiken van zijn zestigste verjaardag is het tijd voor een 
nieuwe keuze. Doorgaan in Suriname of de vijf jaar die hem nog 
scheiden van zijn pensioen in Nederland een nieuwe uitdaging 
zoeken. Mede voor de kinderen en kleinkinderen kiest hij voor het 
laatste. Er wordt in Bergen op Zoom een teamleider gezocht om 
het samenwerkingsproces na de parochiefusie te begeleiden en af 
te stemmen. Net als in eerdere fases in zijn leven is ook hier weer 
het boeiende proces van samenbrengen van mensen, van samen 
een weg naar de toekomst zoeken, wat hem uitdaagt.

Wat na zijn pensionering? Co wil, nadat vele jaren de kerk het 
grootste deel van zijn leven bepaalde, wat meer voor zijn gezin 
gaan betekenen, voor elkaar en voor zichzelf. De eerste tijd niets 
in de kerk, écht loskomen. Ruimte zoeken om ook die nieuwe 
levensfase te laten groeien. “Als ik dan een nieuwe weg ga, 
vertrouw ik er weer op dat die naar iets leidt en mij weer dichter bij 
God brengt”. Om met de laatste zin van de tekst op de uitnodiging 
te spreken: Co wacht ook dan af wat hem over de drempel wenkt.

Ton Segers
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Nieuwjaarsreceptie
Evenals vorig jaar zullen we een nieuwjaarsreceptie houden 
om het nieuwe jaar feestelijk in te luiden. Centraal staat de 
onderlinge ontmoeting. De middag heeft vooral een gezellig 
karakter, met een hapje en een drankje. Het sluit aan bij ons 
logo dit werkjaar: ‘Omzien naar elkaar’. 

Bestuur en team willen met deze bijeenkomst ook uitdrukking 
geven aan hun dank voor de enorme betrokkenheid van zovele 
parochianen in onze parochie. We zijn daar enorm trots op. 

De bijeenkomst vindt plaats op
Zaterdag 17 januari vanaf 14.00 u in de Stoelemat.

Als ondertitel hebben we de bijeenkomst meegegeven ‘Hart en 
handen’.  Dit wordt zichtbaar in een geheel eigen presentatie van 
een aantal werkgroepen.  

Lievevrouweparochie 
nieuwe stijl 3
In de twee vorige afleveringen van inZOOMen vertelden we 
u al over het ontstaan van de PCC (de Parochie Coördinatie 
Commissie) en de zoektocht naar de juiste taakstelling van 
dit nieuwe orgaan.

Zeer recentelijk overlegden de voorzitter en de secretaris van 
de PCC met het parochiebestuur. We blijken inderdaad op 
één lijn te zitten. Beiden vinden we dat het coördineren van 
de werkzaamheden van de werkgroepen in onze parochie de 
hoofdtaak is van de PCC. Daarvoor is goed contact met al die 
groepen onontbeerlijk. Gelukkig is onlangs een nagenoeg volledige 
en bijgewerkte lijst gereedgekomen met al onze vrijwilligers,  

de noodzakelijke persoonlijke gegevens en de werkgroep(en) 
waarin zij actief zijn. We beseffen dat zo’n lijst in een vitale 
parochie als de onze voortdurend moet worden bijgewerkt.  
We zijn daarvoor natuurlijk afhankelijk van het doorgeven van 
alle mutaties aan het secretariaat. Met het parochiebestuur is 
afgesproken dat we in januari een bijeenkomst organiseren met de 
vrijwilligers om onze toekomstplannen met elkaar door te nemen.

Ondertussen gaan de werkzaamheden en activiteiten in 
onze geloofsgemeenschap natuurlijk gewoon door. Alhoewel,  
hoe gewoon is dat eigenlijk! De verhuizing van de inventarissen 
van de gesloten kerken zal op het moment dat u dit leest al ver zijn 
voltooid en elders in dit nummer van inZOOMen leest u waarmee 
de diverse werkgroepen al weer volop bezig zijn.

Ton Segers, voorzitter PCC

Actie Kerkbalans 2015
De Actie Kerkbalans 2015 zal worden gehouden in de 
periode van zondag 18 tot en met zaterdag 31 januari 2015.  
Dit jaar krijgt de actie een nieuw thema: ‘Mijn kerk in balans’.  
We hebben onze kerk nodig. We bloeien op van een 
gemeenschap die helpt, viert, bidt, meedenkt en rouwt. Maar 
om dit alles mogelijk te maken, is geld nodig. Vandaar dat we u 
ook dit jaar weer oproepen een financiële bijdrage te leveren. 
 
Niet alleen om de kerken te kunnen verwarmen, maar ook om 
invulling te geven aan gemeenschapsvorming: hét centrale 
thema uit het begin vorig jaar vastgesteld pastoraal beleidsplan.  
Twee speerpunten uit dit plan wil ik hier kort benoemen, namelijk 
het diaconale project 
‘Omzien naar elkaar’ en het 
gezins- en jongerenpasto-
raat. ‘Omzien naar elkaar’ 
richt zich op kwetsbare 
groepen in de samenleving. 
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Met behulp van thema’s als mantelzorg, verlies- en 
rouwervaringen spitst dit project zich steeds meer toe op met 
name senioren. Thema-avonden, gespreksgroep, aandacht 
voor individueel bezoekwerk, herdenkingsbijeenkomsten 
en lotgenotengroepen zijn voorbeelden van dit project.  
Voor het organiseren van de genoemde activiteiten is geld nodig.  
Vanaf dit jaar werken we met een vernieuwde aanpak van het 
gezinspastoraat. Onder gezin verstaan we hier kinderen, jeugd 
en jongvolwassenen en hun ouders, inclusief de voorbereiding 
rond de sacramenten van de Eerste Communie en het Vormsel. 
Voortbouwend op de initiatieven rond het gezinspastoraat willen we 
in het verlengde daarvan het project ‘Jongerenpastoraat’ oppakken 
en uitbouwen. In �015 laten we de jeugd en de beide doelgroepen, 
jeugd en ouderen, in een nieuwe activiteit samenkomen.  
‘Jong voor Oud’ is een nieuwe activiteit met een diaconale inslag. 
Voor tieners en jongeren wordt een reeks van ontmoetingen 
gepland met ouderen, in een van de verzorgingshuizen in 
Bergen op Zoom. De ontmoetingen worden afgesloten met een 
gezellige middag voor de ouderen, georganiseerd door tieners. 
Ook hiervoor is uw bijdrage meer dan welkom. Kortom op om 
een levendige Lievevrouweparochie te behouden rekenen 
we op uw bijdrage. Zo houden we samen onze kerk in balans.  
De hoogte van de parochiebijdrage is inkomensafhankelijk en is 
door het Bisdom vastgesteld op 1% van het netto jaarinkomen, 
maar iedere vorm van geldelijke ondersteuning is van harte 
welkom. U kunt uw bijdrage storten op rekening nr: NL 5� RABO 
0106 189093 t.n.v. RK Lievevrouweparochie, maar u kunt ons ook 
machtigen periodiek een vastgesteld bedrag over te maken.
  
Levert u jaarlijks een vaste parochiebijdrage? Dan is het mogelijk 
deze om te zetten in een periodieke gift. Het voordeel daarvan is dat 
er geen minimumdrempel geldt en er ook geen maximum is gesteld 
aan de aftrekbaarheid van deze gift voor de inkomstenbelasting.  
In het volgende nummer van inZOOMen kom ik hier nog bij u op 
terug.

Etienne Gladdines, 
penningmeester
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Gebouwen H. Hart en GV
Wat gebeurt ermee?

Wij kunnen ons voorstellen dat er parochianen zijn die daar 
benieuwd naar zijn en geen idee hebben dat er een 20-tal 
vrijwilligers bezig zijn geweest met het ordenen, opruimen, 
weggooien, opknappen, overbrengen en beheren van de 
omvangrijke inventaris in beide gebouwen. 

Na een rustige periode, waarin zeer bruikbare inventarislijsten 
gemaakt zijn, is in oktober effectief begonnen om al de spullen 
uit beide kerkgebouwen een goede bestemming te geven.  
Een bestemming die recht doet aan de emotionele waarde die 
parochianen aan die objecten hechten. 

Kerk H. Hart
Zoals al bekend, heeft het Bisdom Breda ruimte nodig voor de 
opslag van meubels en andere zaken afkomstig uit gesloten 
kerken. Reeds anderhalf jaar geleden werd ons gevraagd het 
kerkgebouw daarvoor beschikbaar te stellen. Het bestuur van de 
parochie is daarop ingegaan. Inmiddels is er een huurovereenkomst 
met het bisdom gesloten. Deze is 1 oktober �014 ingegaan.  
De huurpenningen zijn zeer welkom. Door een groot aantal 
vrijwilligers zijn alle banken zodanig verplaatst dat er een grote 
lege ruimte is ontstaan. De klussers van de Lourdes- en Gertrudis-
kerk hebben al hout gereserveerd voor gebruik in beide kerken 
en het parochiecentrum. Om het gebouw geschikt te maken 
als depot zijn wat bouwkundige aanpassingen gedaan en is op 
voorschrift van de verzekering een alarminstallatie aangelegd. 
In samenwerking met het bisdom is een begin gemaakt met het 
inrichten van het depot.
 
Een belangrijke toezegging van het pastoresteam en bestuur is het 
beschikbaar houden van de devotiekapel voor het ‘Weesgegroetje 
en een kaars’. Dit is door de inzet van vrijwilligers geëffectueerd. 
Tijdens de afgelopen meimaand en oktobermaand zijn elke 
woensdagavond daar bijeenkomsten gehouden. 

Tussen de �5 en 35 personen hebben die avonden, geleid door een 
van de pastores, bezocht. (Zie het artikel op pag. 1�.) Het omvang-
rijke bezit aan vaatwerk, paramenten, (klein)meubelen, beelden 
en gebruiksvoorwerpen heeft een commissie geïnventariseerd.  
Veel bruikbare spullen zijn al overgebracht naar Gertrudis-  
of Lourdeskerk. Andere objecten zijn in het depot opgeslagen.

Kerk Goddelijke Voorzienigheid
Gedeeltelijk is het complex nog in gebruik. De Stichting 
Vluchtelingenwerk blijft de gehele benedenverdieping van de 
pastorie huren en ook de psychologenpraktijk is er nog steeds 
gehuisvest. Mevrouw Susanne Musters heeft, na jaren op een zeer 
prettige manier het Zaaltje te hebben gehuurd, per eind december 
het contract opgezegd. Voor de rest van het gebouw hebben we 
geen direct zicht op een nieuwe bestemming. De mogelijkheden in 
de vastgoedmarkt zijn nu niet bepaald hoopgevend.

Om de gevolgen van het steeds optredende vandalisme te beperken 
is de grote glaswand gedeeltelijk voorzien van houten beplating. 
Met de gemeente Bergen op Zoom is regelmatig overleg over  
het vandalisme. Zo is in september/oktober alle beplanting rond het 
complex verwijderd. Het deel dat eigendom is van de parochie 
is zoveel mogelijk door eigen mensen onder handen genomen.  
Net zoals bij het H. Hart is door vrijwilligers van Lourdes en 
Gertrudis ook bij de Goddelijke Voorzienigheid veel hulp 
geboden. Aan de hand van de uitgebreide inventarislijsten hebben 
veel objecten een andere kerk en/of organisatie gevonden.  
Het is goed mogelijk dat u in de Maria Ommegang van �015 
kleding ziet die uit een van onze kerken komt.

Bestuur Lievevrouweparochie
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Adventsactie 
Naastenliefde in actie!

Advent – de weken voorafgaand aan Kerstmis – is de periode 
van verwachting, van uitzien naar een nieuw begin, naar 
God die mens wordt. Een periode van hoop. Juist in deze 
hoopvolle tijd wil de Adventsactie een vuist maken en deze 
hoop ook doorgeven. 

Dit doet zij door kleinschalige ontwikkelingsprojecten te steunen. 
Grote idealen worden concreet in kleine daden van naastenliefde 
onder het motto: Groot denken. Klein doen.

Adventsactie geeft de mensen ‘daar’, die moeten leven in moeilijke, 
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. Het zijn gepassioneerde 
mensen die hun leven in dienst stellen van anderen en die hun 
talenten inzetten voor hun diepste overtuiging: dat we één 
grote mensenfamilie vormen en elkaar dus niet mogen loslaten.  
De kernboodschap van Adventsactie luidt dan ook: Kom samen in 
actie om hoop te brengen in het Licht van Kerstmis.  

In de weken voorafgaand aan Kerstmis, werft Adventsactie fondsen 
voor kleinschalige ontwikkelingsprojecten. Omdat zij wereldwijd 
werkt, zijn de projecten ook over de gehele wereld verspreid.  
De projecten komen ten goede aan iedereen, ongeacht hun 
geloof, leeftijd, afkomst of sekse. Ook dat hoort bij Adventsactie:  
Open staan voor alle mensen in nood. 

Dit jaar is gekozen voor projecten waarbij de nadruk ligt op scholing, 
ontwikkeling van de zelfredzaamheid, het starten van een eigen 
onderneming, gezondheidszorg, het bieden van hulp aan fysieke 
en verstandelijke gehandicapten, het treffen van voorzieningen 
voor schoon drinkwater en goed sanitair, zorg voor alleenstaande 
ouderen. 

Kortom: allemaal projecten die gericht 
zijn op hulp bij primaire levensbehoeften.  
U kunt alle projecten nazien op:  
www.adventsactie.nl.

Ook onze parochie wilt het werk van 
Adventsactie ondersteunen en daarom 
is er in het weekend van �0 en �1 
december in beide kerken een collecte 
voor het werk van Adventsactie. Geef 
gul aan deze collecte of maak een 
bijdrage over op rekeningnummer 
NL89INGB0653100000, t.n.v. 
Adventsactie, Den Haag. Hartelijk 
dank namens Adventsactie. Na de 
vieringen worden er spulletjes verkocht, 
afkomstig uit verre landen, en eigen-
gemaakte attenties. De opbrengst 
is voor de Adventsactie. Verdere 

informatie over dit project en andere activiteiten in de advents-
periode kunt u te zijner tijd vinden in de Bode en via de berichten 
in de kerken. Houd dit in de gaten!

Werkgroep NoordZuid
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Vieringen rond Kerstmis en 
Nieuwjaar
Boeteviering 
Di  16-1� 19.00 u.  Gertrudiskerk

Gertrudiskerk 
Wo �4-1� 18.30 u. Gezinsviering  Paul Verbeek/
        Fredi Timmermans
   �1.00 u. Eucharistieviering Rud Smit/
        Co van Bekkum
   �4.00 u. Nachtmis  Paul Verbeek/
        Fredi Timmermans
Do �5-1� 10.30 u. Eucharistieviering Rud Smit/
        Co van Bekkum
   14.00 u. Kindje wiegen
Vrij �6-1� 11.00 u. Eucharistieviering  Paul Verbeek
Zo �8-1� 09.30 u. Eucharistieviering Paul Verbeek
Do 01-01 11.00 u. Eucharistieviering Paul Verbeek

Lourdeskerk
Wo �4-1� 19.00 u. Gezinsviering  Co van Bekkum/  
        Mary Zopfi
   �1.30 u Nachtmis  Paul Verbeek
Do �5-1� 11.00 u.  Eucharistieviering Paul Verbeek
Zat �7-1� 17.00 u. Eucharistieviering Paul Verbeek
Zo �8-1� 11.00 u. Eucharistieviering Paul Verbeek
wo 31-1� 17.00 u.  Gebedsdienst  Co van Bekkum

Vieringen in de woon- en zorgcentra

Scheldeflat
Vrij �6-1� 18.30 u Woord- en Communieviering  Gerrit Leenders

Meilustflat
Do �5-1� 10.15 u Woord- en Communieviering Jo Staps

Huize Catharina
Di  �4-1� 19.00 u Woord- en Communieviering Jo Staps

Residentie Moermont
Wo �4-1� 19.00 u Woord- en Communieviering Ulla Berger

Oecumenische Kerstvieringen 

in de woon- en zorgcentra

Reigershorst  donderdag 18 december 10.30 uur 
 voorgangers: pastoor Paul Verbeek
 en ds. Willem Vermeulen  

Avondvrede vrijdag 19 december 15.00 uur 
 voorgangers: pastor Fredi Timmermans 
 en ds. Bert ten Kate

Meilustflat vrijdag 19 december 15.00 uur 
 voorgangers: pastor Jo Staps en 
 ds. Willem Vermeulen

Zoomflat maandag �� december 15.00 uur  
 voorgangers: pastor Co van Bekkum 
 en ds. Bert ten Kate 

Stuijvenburgh dinsdag �3 december 14.30 uur 
 voorgangers: pastor Mary Zopfi 
 en ds. Bert ten Kate 

Jacquelineflat woensdag �4 december 14.30 uur 
 voorgangers: pastor Lenie Pepels 
 en ds. Willem Vermeulen
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Ontmoetingsmiddagen 
senioren
Het is een goede traditie in onze parochie om op weg naar 
Kerstmis op verschillende plaatsen ontmoetingsmiddagen 
voor senioren (55+ middagen) te houden. 

We hechten eraan deze traditie voort te zetten. Omdat afstand nogal 
eens een probleem is, hebben we zoveel mogelijk de bijeenkomsten 
gepland in de omgeving van de ontmoetingsplekken van vóór de 
fusie. Helaas is dat niet helemaal gelukt. Een en ander hing af van 
de mogelijkheden om het op die plaatsen te organiseren.

Di. 09 december 14.30 uur: Ontmoetingskerk
Wo. 10 december 14.00 uur:  Lourdesgrot in de Lourdeskerk
Di. 16 december 14.00 uur: Benedenzaaltje van de GV 

Er worden weer vele persoonlijke uitnodigingen verspreid zoals 
vóór de fusie gebruikelijk was. Heeft u geen brief ontvangen, maar 
wilt u wel komen, bel dan naar het parochiecentrum om u aan te 
melden (�33 574). Iedereen is van harte welkom!

Kapel H. Hartkerk
De parochie en het Bisdom hebben 
de wens geuit om de Mariakapel 
die deel uitmaakt van de inmiddels 
gesloten H. Hartkerk, met regel-
maat te blijven gebruiken voor 
gebedssamenkomsten. 

In de voorbije mei- en oktobermaand 
is er op de woensdagavonden al het 
rozenhoedje gebeden.

Dat gebeurde met kennelijk enthousiasme. Het doet merkbaar 
goed bij Maria te verwijlen. Bezoekers krijgen gelegenheid 
tot voorbidden. Elk tientje begint met een vooraf bedachte 
dan wel opgegeven intentie. Een korte overweging, een lied,  
een opgestoken kaars completeren het door de Kerk altijd al sterk 
aanbevolen rozenkransgebed. 

Openstelling van de kapel, die na herinrichting devotiekapel gaat 
heten, zal ongetwijfeld in een behoefte voorzien. Hopelijk zal in 
de toekomst, buiten genoemde maanden, de ruimte op gezette 
tijden onder toezicht kunnen worden benut voor Mariagebed of 
welke andere gebedsvorm ook. Gemotiveerde vrijwilligers zullen 
trachten een en ander mogelijk te maken, te begeleiden 
en te bevorderen. 

U bent welkom.

De Parochieraad
Op dinsdagavond 7 oktober jl. kwam de parochieraad 
weer bijeen voor de eerste vergadering van het werkjaar 
2014/2015. Het was de tweede keer dat we vergaderden in het 
parochiecentrum sinds de oprichting in juni 2013. Aanvankelijk 
werden de vergaderingen in de vergaderruimte van de kerk 
van de Goddelijke Voorzienigheid gehouden, waar de leden 
van de parochieraad zich altijd zeer welkom voelden. 

Hier formuleerde de parochieraad adviezen over de uitwerking 
van het Pastoraal Beleidsplan ‘de Bakens Verzetten’ en natuurlijk 
ook over allerlei zaken rondom de kerksluitingen en het zo goed 
mogelijk betrekken en begeleiden van alle parochianen (en de 
vrijwilligers in het bijzonder) in het traject rondom de kerksluitingen. 
Ook in het parochiecentrum als vergaderruimte voelen de leden 
van de parochieraad zich weer thuis en zij blikken terug en vooruit  
in de parochiegemeenschap, die nog volop mee moet bewegen 
met de reorganisatie. Terugkijken doen we vooral met vertrouwen 
in de toekomst; we zien dat er in de twee overgebleven kerken 
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vertrouwde gezichten uit de 
beide gesloten kerken te vinden 
zijn, en daarover spreekt ieder 
zijn waardering uit. Op de agenda 
staat naast de ‘Stand van Zaken” 
van alle lopende zaken een 
toelichting over de korte balans 
met de jaarcijfers van �013.  
De uitleg van de vice-voorzitter 
maakt de noodzaak van de 
reorganisatie nog eens extra duidelijk: teruglopende inkomsten 
en hoge kosten aan gebouwen slaan in �013 nog altijd een gat 
in de begroting. De vraagstelling hoe de ‘sporadische kerkganger’ 
kan worden gemotiveerd ook financieel bij te dragen is belangrijk 
voor de toekomst. Er wordt gesignaleerd dat men best wil betalen 
als men eenmaal binnen is, maar een structurele bijdrage leveren 
is niet meer vanzelfsprekend en dit maakt de inkomstenkant 
kwetsbaar. Ook op de agenda staat een projectplan over het 
jongerenpastoraat. De parochieraad wordt gevraagd of zij een 
positief advies kan geven over het verlenen van prioriteit aan deze 
doelgroep en wat zij hiervan vindt. Fredi Timmermans licht toe hoe 
het projectplan tot stand is gekomen, en wat er in het programma 
komt te staan. De parochieraad is het unaniem met elkaar eens dat 
het investeren in de jongeren belangrijk is en dat we willen laten 
zien en voelen dat samen delen in de parochiegemeenschap een 
waardevolle toevoeging kan geven. Het blijft moeilijk om aansluiting 
te zoeken; een boodschap waar de parochieraad zich in kan vinden 
is niet alleen voor de jeugd maar strekt zich breder uit: Ieder moet 
zich welkom voelen in een gemeenschap die iets te bieden heeft. 
De rol van de parochieraad is die van een adviesorgaan; de leden 
van de raad hebben ieder op hun eigen wijze een betrokkenheid 
met de parochiegemeenschap, met een vertegenwoordiging van 
alle kerken zoals we die tot april jl. kenden. De leden van de raad 
(waaronder de leden van het pastoraal team en een afvaardiging van 
het parochiebestuur) willen graag input van iedereen die dat kan en 
wil geven uit de parochiegemeenschap. Via het parochiesecretariaat 
(lievevrouweparochie@rkboz.nl) of aan de secretaris van de 
parochieraad (janinedekok@msn.com) kunt u uw ideeën en reacties 
kwijt. Met enige regelmaat zult u op de hoogte worden gehouden. 

Het inloophuis Williamstraat
Een van onze oecumenische vrijwilligersactiviteiten is het 
‘Inloophuis Williamstraat’. Twee keer per week ontvangen we 
mensen die graag samenkomen om wat met elkaar te praten 
en een kopje koffie of thee te drinken. Het zijn mensen die 
dat gewoon gezellig vinden; anderen komen om een stukje 
eenzaamheid op te lossen, weer anderen om eens over hun 
problemen te praten. Ook hier is vaak het spreekwoord van 
toepassing: ‘Gedeelde smart is halve smart’. 

Ook dit jaar organiseren we weer een uitgebreide kerstbrunch met 
muzikale ondersteuning op zondag �1 december van � uur tot 5 
uur in de middag. U bent van harte welkom! Misschien is het ook 
een goede gelegenheid om eens nader kennis te maken met onze 
werkgroep, want we kunnen nog steeds vrijwilligers gebruiken die 
wat vrije tijd over hebben op donderdagmorgen of zondagmiddag 
om mee te helpen onze gasten te ontvangen. (Zie foto linksboven.) 
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Louis v.d. 
Hoeven (lhoeven@hetnet.nl) of 0164-�60 3�9.

Vrijwilliger in actie
Miriam van Esveld

Deze keer willen wij graag een jongvolwassene aan u 
voorstellen. Haar naam is Miriam van Esveld en zij vormt 
samen met vier andere vrijwilligers een van de eerste 
groepen die in onze parochie stedelijk aan het werk ging:  
de Vormselwerkgroep.
 
Miriam is geboren en getogen in Bergen op Zoom en is van kinds af 
aan betrokken bij kerk en geloof. Miriam is getrouwd en sinds negen 
jaar moeder. In het kerk-zijn heeft zij altijd al een innerlijke rust ervaren.  
Zij raakte hierover in gesprek met Wout van den Broek en deze 
liet weten dat de Vormselwerkgroep ondersteuning kon gebruiken.  
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Van huis uit kent Miriam de mensen en weet ze welke wegen zij 
kan gaan om mensen te bereiken. Zo werd zij contactpersoon 
van de Vormselwerkgroep. De Vormselwerkgroep gebruikt 
bij de voorbereiding het projectboek ‘In Vuur en Vlam’.  
In het boek staan thema’s centraal die in de bijeenkomsten 
met de kinderen worden behandeld. Er is veel afwisseling 
in het verwerken ervan, zoals: gedichten schrijven,  
een gebedssnoer met mooie kralen maken of een spel.  
De kinderen worden in groepen verdeeld en iedere vrijwilligster 
neemt een onderdeel op zich dat haar het beste ligt. De laatste jaren 
zijn dit dezelfde vrijwilligers. Sinds vorig jaar worden zij begeleid door 
pastoraal werkster Fredi Timmermans. Tijdens de bijeenkomsten is 
ook ruimte voor bezinning en het vriendschapsicoon.
 
Naast het werken vanuit het projectboek gaan de vormelingen ook 
op stap. In een weekend bezoeken zij het Benedictijnenklooster in 
Oosterhout en het Annahuis in Breda. Dit zijn bijzondere plaatsen 
omdat de jeugdigen er geen idee van hebben hoe een kloosterling 
of dakloze leeft. Op een middag worden tijdens workshops de 
Werken van Barmhartigheid behandeld. De eerste kennismaking 
met het Vormsel is de uitnodiging voor een info-avond, die door 
de basisscholen wordt uitgedeeld aan de kinderen van groep acht. 
Deze info-avond is voor ouders en kinderen en dient om meer inzicht 
te krijgen in het Vormsel. Ouders nemen samen met hun kinderen 
de beslissing of ze verder gaan. Daarna volgt de inschrijving.  
Elk kind, of hij of zij zich al ‘thuis voelt’ bij het geloof of voor wie het 
minder vanzelfsprekend is, kerkgaand of niet, kan aansluiting vinden.  
Ze blijven niet in kerkboeken hangen, maar er wordt gewerkt vanuit 
de belevingswereld van de kinderen: Wat is bidden? Hoe kan ik 
contact maken met de H. Geest, helper bij moeilijke beslissingen?
Tijdens deze voorbereiding kunnen de kinderen al kennismaken met 
hun vormheer. Dit jaar is dat niet de bisschop maar vicaris Wiertz. 
Via het secretariaat van het Bisdom wordt de afspraak gemaakt.  
De bisschop is erg open naar de kinderen. Hij heeft altijd ideeën 
om te bespreken maar daar is vaak geen tijd voor omdat de 
kinderen veel vragen hebben. Na de presentatieviering volgt  
de vormselviering. Als het gaat om de vormselviering heeft 
de bisschop een sterke voorkeur voor liturgie. Ouders kunnen 
meelezen in het projectboek en deelnemen aan de ouderavond. 

Zo kunnen zij direct betrokken zijn bij de 
voorbereiding. Miriam doet mee in de lees- en 
gespreksgroep van theoloog Paul Neelissen 
en dat is mooi. Door met leeftijdgenoten 
te lezen en praten over werken zoals de 
evangeliën en heiligen zoals Theresia en 
Franciscus en stukjes uit de catechismus 
komt alles dichterbij en wordt veel duidelijker. 
Miriam benadrukt steeds dat zij door samen te 
werken met anderen inspiratie vindt. Zij is ook 
lid van de parochieraad en werkt drie dagen 
in de week bij de fabrikant van verantwoorde 
koekjes. Gelukkig heeft zij nog tijd over voor 
haar gezin en haar hobby’s, zoals tennis en 
dwarsfluit bij Kolpings Zonen.
 
Onze vrijwilligster hoopt dat we in de nieuwe Lievevrouweparochie 
sterker zullen ervaren, dat we samen Kerk zijn. Het is mooi om te zien 
dat in onze Lievevrouweparochie jonge mensen zijn die samen aan 
hun geloof werken. Dat kan voor velen een inspiratiebron zijn. 
 

Lucie Venmans 

De Catharinakapel 
of: de kapel van de zusters van het Ketrientje

Zoals u weet of wellicht heeft gehoord zal het Ketrientje 
in december zijn deuren sluiten. Cliënten zullen begin 
december worden verhuisd naar het zorgcomplex aan de 
Van Dedemstraat, daar waar vroeger het ABG was gevestigd.  
Ook de zusters zullen naar dit ‘nieuwe ABG’ verhuizen. 

In het complex aan het Catharinaplein is sinds jaar en dag een kapel 
gevestigd van de congregatie van de zusters Franciscanessen. 
Deze kapel – een Rijksmonument – wordt ook wel ‘het verborgen 
monument’ genoemd, omdat zij helemaal is ingebouwd en niet 
vanaf de straat te zien is. 
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Vorig jaar werd een grondige restauratie afgerond. Nu staat er midden in een complex 
dat uiteindelijk gesloopt zal gaan worden, een unieke volledig gerestaureerde kapel.  
En de kapel is uniek in meerdere opzichten. Zij hoort bij het cultuurhistorisch erfgoed van 
de stad Bergen op Zoom. Al gedurende 175 jaar houden de zusters Franciscanessen 
diensten op deze plaats. De kapel vormt in die zin een tastbare herinnering aan het leven 
en werk van deze zusters. Zusters, die in de afgelopen decennia verantwoordelijk zijn 
geweest voor de oprichting en instandhouding van zo’n beetje de gehele zorgstructuur in 
de stad. Voorwaar een reden om zuinig te zijn op dit erfgoed. Daarnaast is de kapel met 
‘maar’ �00 zitplaatsen een intieme, comfortabele ruimte, voorzien van vloerverwarming, 
een prima geluidsinstallatie (met een zgn. dovenlus) en comfortabele stoelen. Na de 
sluiting van het Ketrientje in december zullen er in de kapel diensten en activiteiten 
gehouden blijven worden. De reguliere zondagsdiensten beginnen op de vertrouwde 
tijd van 09.30 uur. De zusters zullen, zolang zij dit fysiek kunnen, hier naartoe blijven 
gaan. Voor hen en de bewoners van het ABG die deze diensten willen bijwonen, zal 
kosteloos vervoer van het nieuwe ABG naar de kapel worden geregeld. Na iedere dienst 
zal er gelegenheid zijn om koffie te drinken in de kleine refter. Een aantal voorgangers, 
vrijwilligers, kosters, lectoren en collectanten zal ervoor zorgen dat de diensten op een 
correcte manier ingevuld zullen blijven worden. Natuurlijk hopen en vertrouwen wij erop 
dat de vaste bezoekers van de zondagsdiensten deze zullen blijven bezoeken en dat 
nieuwe bezoekers de weg naar de kapel zullen weten te vinden.
 
Omdat de hoofdingang van het Ketrientje vanaf december afgesloten zal zijn, 
zal de toegang naar de kapel langs de Klaverstraat mogelijk worden gemaakt. 
Vanaf het Catharinaplein is op het einde van de Klaverstraat aan de rechterkant 
een groot hek. Dit hek zal, net als de kapel, 
op zondagen vanaf 09.00 uur open zijn.  
Naast de gebruikelijke zondagdiensten zal 
er op kerstavond om 19.00 uur een plechtige 
eucharistieviering zijn. Het hek en de kapel 
zullen op deze avond vanaf 18.30 uur open zijn.  
Het bestuur van de zusters én de zusters nodigen 
u van harte uit op zondagochtend en kerstavond 
aanwezig te zijn in de Catharinakapel.

Namens het bestuur,
Eric Boerhout
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Tussen Kunst & Kerk 
De ronde tafel

U loopt in een andere stad vast wel eens een kerk binnen.  
Bekijkt u dan ook de beelden of schilderijen van het laatste 
avondmaal? Dan zal het u zeker opgevallen zijn dat er in de 
opstelling weinig variatie zit: Jezus in het midden, geflankeerd 
door zijn discipelen. Compleet ook met Judas, die zich met 
een zak met zilverlingen ijlings uit de voeten maakt. 

Voor mij was een rechthoekige avondmaaltafel altijd 
vanzelfsprekend. En ook dat kunstenaars vaak hebben moeten 
woekeren met de ruimte. Hoe geef ik die laatkomer nog een 
plaatsje? Het is al zo vol, maar hij hoort er zeker bij. Ik zet hem 
maar op dat hoekje, dan blijf je die anderen ook nog zien. Al is 
het maar om de toeschouwers tevreden te stellen, die gaan tellen.  
In de basiliek van het Duitse Hildesheim – ook die is na de oorlog 
uit haar as herrezen – deed een kunstsmid het eens anders.  
Hij liet het hele gezelschap aan een ronde tafel plaatsnemen.  
En dus hangt er nu boven het hoofdaltaar een ronde, opengewerkte 
avondmaaltafel. Geen statische opstelling, maar een geanimeerd 
gezelschap, dat zich even lijkt af te vragen waar Judas zo ineens 
heen moest…

Con van Veldhoven

De reliekhouder 
en zijn kunstsmid
11 oktober, de dag van de opening van het door hem bijeen- 
geroepen Tweede Vaticaans Concilie, werd voor de 
eerste keer het feest van paus Johannes XXIII gevierd in 
Bergen op Zoom. Op deze feestdag werd de bijzondere 
band met deze heilige paus en Bergen op Zoom herdacht.  
De familienaam van paus Johannes XXIII, die paus was van 
1958 tot 1963, is Roncalli.

Tijdens de Eucharistieviering werd een reliek 
van deze paus in een mooie reliekhouder de 
Gertrudiskerk binnengebracht. De maker 
van deze houder willen wij graag aan u 
voorstellen. Het is Rinus Bouwmeester, 
die ook het nieuwe schild voor de Maria 
Ommegang heeft gemaakt. Rinus werkt al 
vanaf 1950 in de metaal. Een vijl en zaag 
werden in zijn handen geduwd en die heeft 
hij, zoals hij zelf zegt, niet meer losgelaten. 
Rinus is getrouwd, heeft één zoon en hoopt 
voor de eerste keer opa te zijn geworden als 
dit nummer van inZOOMen uitkomt. Tijdens 
zijn militaire dienst werd Angelo Roncalli 
tot paus gekozen. Deze nam de naam 

Johannes aan, naar zijn vader Giovanni en naar Sint Jan de Doper 
en Sint Jan de Evangelist. Volgens Rinus kwam Roncalli tien jaar 
te laat, maar in zijn kortdurend pontificaat heeft deze ‘goede paus’  
een diepe indruk nagelaten. 

Voordat Rinus aan een kunstwerk begint, maakt hij diverse 
ontwerpen en kiest hij voor materiaal en kleur. Deze reliekhouder 
is een kruis van roestvrij staal. Rinus geeft aan dat hiervoor ook 
zilver gebruikt zou kunnen worden maar zilver verkleurt en moet 
gepoetst worden. Roestvrij staal is vrijwel onderhoudsvrij. 

16
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In de voet zijn vier medaillons van messing 
aangebracht. Hierin staan afbeeldingen 
van een vredesduif, de paus zelf, wapen 
van het Bisdom Breda en van Maria 
ten Hemelopneming, omdat Johannes 
XXIII een groot Mariavereerder was. 
Tussendoor staan ankers als teken van 
hoop. Aan de houder zijn een doopschelp 
en het evangelieboek bevestigd. Deze 
zijn ook van messing en staan symbool 
voor Johannes de Doper en de evangelist Johannes.  
Middenin het kruis is de zon te zien, met in het hart een stukje  
gebeente van paus Johannes XXIII. De zon, die al van oudsher door 
vele volkeren als een god wordt vereerd, is omgeven door een olijftak: 
symbool van vrede, verzoening en hoop. Paus Roncalli gaf ons die 
hoop. Rinus heeft deze paus nooit ontmoet, maar hij heeft wel 
tweemaal zijn graf bezocht. Voor de basiliek van Oudenbosch heeft 
onze smid ook een reliekhouder gemaakt met daarin een stukje 
van de toog van Johannes Paulus II. Deze paus heeft hij wel twee 
keer mogen ontmoeten. Aan de voorgevel hangen, eveneens van 
zijn hand, wapens van de pausen Benedictus XVI en Franciscus 
en rond het zoeavenmonument op het kerkplein staat een hekwerk 
met daarin opgenomen het wapen van Pro Petri Sede. Kenmerkend 
zijn de twee gekruiste geweren, die bescherming betekenen.  
In zijn plakboeken is te zien dat hij voor diverse gelegenheden nog 
talloze mooie, religieuze kunstwerken heeft vervaardigd.

Verder is deze kunstenaar penningmeester van Pro Petri Sede 
Nederland. Dat is een vereniging die tot doel heeft het werk van 
de paus te ondersteunen. Hij is ook lid van het Oudenbosch’ 
zoeavencorps. Dit bestaat uit vrijwilligers die bij bijzondere 
gelegenheden de herinnering aan de zoeaven levend houden 
door een uniform van de zoeaven te dragen. Voor dit gesprek 
ging ik graag naar mijn geboorteplaats Oudenbosch en ik wil mijn 
voormalige stadsgenoot hartelijk danken voor zijn tijd. Het is mooi 
om te zien dat met geduld en veel toewijding prachtige dingen 
gemaakt kunnen worden.  

Lucie Venmans

Klusgroep Lourdeskerk
Wij zijn trots op de klusgroep van de Lourdeskerk. Deze heren 
vierden in de zomer hun koperen jubileum. Na de grote restauratie 
bleef er aan de binnenkant ook nog wel het een en ander te doen. 
Eerst werd het praathuis opgeknapt en nu is de sacristie aan de 
beurt. De wens is om deze zoveel mogelijk in de oude staat terug te 
brengen en dat vergt het een en ander. Uit de foto blijkt dat er hard 
gewerkt wordt. Iedere donderdagmiddag staat de hele boel op zijn 
kop, maar in het weekend is er niets meer van te zien. 

Mannen, bedankt voor jullie inspanningen.
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inZOOMen op de website
Sinds het samengaan van de vier geloofsgemeenschappen 
in de ene Lievevrouweparochie beschikken we over een 
vernieuwde website. Hebt u al eens gekeken op www.rkboz.nl? 
U vindt er niet alleen informatie over kerktijden, maar ook over 
sacramenten en alle werkgroepen die onze parochie rijk is. 

De site is nog in opbouw. Dat wil zeggen: de informatie werken 
we constant bij. Toch kan de website een nog betere afspiegeling 
worden van alles wat er in onze parochie gebeurt. De parochie is 
immers een kleurrijk mozaïek. We zouden het leuk vinden wanneer 
u zou willen bijdragen aan de kleuren op de website, door foto’s 
aan te leveren. Foto’s van uw werkgroep, van – de voorbereiding 
op – een sacrament, noem maar op. En ontdekt u informatie die 
aanvulling behoeft? Schroom dan niet om dit door te geven aan 
de webmaster. We kijken naar wat u opmerkt en passen de site 
zo nodig aan. Mocht u sowieso goed zijn in het (aan)-vullen en 
opzetten van websites, dan bent u ook van harte welkom om onze 
website-commissie aan te komen sterken! 

We zien uit naar uw bijdrage en reacties. Hartelijke groeten, Riet 
Huster, Lieke Ambagts en Fredi Timmermans: website@rkboz.nl

‘Verwondering’ op Roncalli
In het kader van de heiligverklaring van paus Johannes 
XXIII heeft de Roncalli Scholengemeenschap dit schooljaar 
gekozen voor het thema ‘Verwondering’. Dit jaar wordt voor 
de eerste keer het feest gevierd van de H. Johannes XXIII.  
De reliek van paus Roncalli heeft een vaste plaats gekregen 
in de Gertrudiskerk.

Om 9.00 uur kwamen de brugklassers op school aan. Groep 
13 had de eer om als eerste groep vanaf school te starten met 
teksten en gedichten gevulde ‘uitroepteken’ (logo Roncalli) en 
naar de Gertrudiskerk te lopen. De andere groepen hadden zich 

opgesteld langs de route en iedere keer wanneer de groep met het ! 
aankwam, werd deze aan de volgende groep doorgegeven. Groep 
11 mocht als laatste het ! de kerk indragen. In de Gertrudiskerk 
was van 9.45 uur tot 10.30 uur een viering met zang, gedichten, 
optreden van Junior Musical Class en sprekers. Ludo Heesters 
opende de viering. Pastoor Paul Verbeek had een mooi verhaal 
over paus Roncalli en Marcel van Roekel heeft de leerlingen iets 
verteld over de expositie ‘Iconen’ van leerlingen van de bovenbouw 
van Roncalli. Deze expositie is tot eind oktober te bezichtigen in de 
Gertrudiskerk.

Achtergrondinformatie over de paus:
In 1958 had de Katholieke Kerk een paus gekozen, Angelo 
Giuseppe Roncalli, die zich Johannes XXIII liet noemen en die 
onder andere gekozen was om zijn hoge leeftijd. Hij moest maar 
even op de winkel passen en zou zo de definitieve keuze tussen 
een progressieve en een conservatieve koers van de kerk nog 
wel een paar jaar vooruitschuiven. Het pakte anders uit. Roncalli 
gooide zijn kerk open, zocht toenadering tussen andersdenkenden, 
bouwde bruggen. Hij had haast. Hij had immers nog maar kort te 
leven. Zijn stroomversnelling paste in het denken van vele jongeren  
in die jaren.

De naam, Johannes XXIII, stond ergens voor: 
• durf aan een andere toekomst te werken. 
• kijk liever naar wat ons bindt dan wat ons scheidt.
• denk aan de mensen die steun nodig hebben.
• geef hen hun eigen kansen. 
en .... doe het nu!  
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Mensen raakten verwonderd over de manier van werken en denken 
van deze paus. De Roncalli Scholengemeenschap staat ook voor 
deze durf en vernieuwingsdrift: nieuwe wegen inslaan, aan onze 
toekomst werken en ons vooral verwonderen over de talenten van 
de leerlingen en medewerkers. 

Verwonderen is ook vertrouwen-in-elkaar!

Voor onze jongeren
Lopend Vuurtje 2014: 

‘Een geweldig feest met vuur in ons hart’

Op zaterdag 4 oktober 2014 vond de diocesane 
vormelingendag Lopend Vuurtje plaats. De dag wordt 
jaarlijks gehouden in Bergen op Zoom en heeft als thema 
‘De kracht van de heilige Geest’. Het thema staat centraal 
in de eucharistieviering aan het begin van de dag, tijdens 
de werkwinkels en tijdens de zegen voor elke vormeling 
persoonlijk, waarmee de dag wordt afgesloten.

Bisschop Liesen was hoofdcelebrant in de eucharistieviering. 
Concelebranten waren vicaris Paul Verbeek, vormheer Peter de 
Rooij en rector Norbert Schnell van de Priester- en Diakenopleiding 
Bovendonk, die een werkwinkel verzorgde. Vicaris en vormheer 
Wiel Wiertz sloot later op de dag aan. De zang tijdens de viering 
werd verzorgd door het koor ‘Singing Voices’. De dag werd geleid 
door de werkgroep Lopend Vuurtje.

Werkwinkels
Zowel ’s ochtends als ’s middags na de lunch waren er werkwinkels 
voor de vormelingen rond het thema ‘Kracht van de heilige 
Geest’. Ook waren er werkwinkels voor de ouders en begeleiders.  
Een van de werkwinkels voor de jongeren ging over Bijbelteksten 
die spreken over de Geest. Pastoor-vicaris Wiertz liet de 
vormelingen kaarten met teksten op de grond leggen en er één 
uitkiezen. Daarbij waren teksten uit het Oude Testament en 
teksten uit het Nieuwe Testament. Aan de hand daarvan sprak hij 
met de vormelingen over de Bijbel, Jezus en de heilige Geest.

De profeet Jesaja (Jes. 11, �-3) bijvoorbeeld spreekt over een 
geest van beleid en sterkte en de profeet Ezechiël zegt: “Ik zal u 
een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u uitstorten” (Ez. 36, 
�6). Pastoor-vicaris Wiertz: “Dat gaat niet over een hartoperatie, 
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als je dat zou denken, maar over nieuwe moed en kracht die je 
mag ontvangen.” Daarna lazen de vormelingen die de teksten 
uit het Nieuwe Testament hadden gekozen elk hun tekst voor, 
waaronder de tekst uit het Johannesevangelie over de heilige 
Geest als Helper (Joh. 14, �6) en over de vruchten van de Geest, 
zoals liefde en vreugde (Gal. 5, ��). 

“We worden gevormd, gesterkt met de heilige Geest om Jezus 
te volgen. Waarom wil jij gevormd worden?” vroeg hij daarna.  
Voor de meeste jongeren hoort het erbij, gaven ze aan, als 
vervolg op het ontvangen van de eerste heilige Communie.  
Ook gaven ze aan dat ouders en grootouders het belangrijk 
vinden, en dat ze daarom het vormsel willen ontvangen. En omdat 
de eerste communie leuk was, of leerzaam was en interessant 
vertelden ze. Sommige jongeren gaan vaak naar de kerk, anderen 
veel minder. De gespreksleider spiegelde en bracht op ideeën: je 
kunt nog veel meer doen in de kerk dan je vormsel.

De heilige Gertrudis  
De werkwinkels voor ouders en begeleiders werden gegeven 
op een aparte locatie, zodat de jongeren de bisschop helemaal 
voor zichzelf hadden tijdens de ‘meet and greet’ na de lunch.  
De ouders en begeleiders voegden zich weer bij de vormelingen 
aan het eind van de dag. De heilige Gertrudis, die in Bergen op 
Zoom altijd meeloopt in de Maria Ommegang, was speciaal voor 
de vormelingen naar Lopend Vuurtje gekomen. Zij vertelde over 
haar leven, waarin gebed een belangrijke rol had. Daarna ging 
ze de groep in een korte wandeling voor naar de Gertrudiskapel. 
Daar ontvingen alle vormelingen en begeleiders de zegen van 
de bisschop, de vicarissen Wiertz en Verbeek, of vormheer  
De Rooij. Er namen 130 kinderen en 50 begeleiders deel aan 
Lopend Vuurtje �014. 

Publicatie Bisdom Breda 
foto’s: J. Wouters

Samen voorbereiden op het vormsel

Op vrijdag 17 april 2015 dient vicaris Wiertz het Vormsel toe 
aan de kinderen die meedoen aan het project In Vuur en Vlam. 
Op actieve wijze gaan de kinderen met hun geloofsweg aan 
de slag in diverse werkavonden, uitstapjes en bijeenkomsten.  
De vormselviering is dit jaar in de Lourdeskerk.

Voorafgaand aan het project was er op �4 september een informatie-
avond voor de kinderen en hun ouders in Het Praathuis van de 
Lourdeskerk, dat helemaal gevuld was. Pastoraal werkster Fredi 
Timmermans vertelde over het sacrament van het Vormsel en de 
kinderen konden al een beetje kennis maken met het project ‘In vuur 
en vlam’. Zij maakten een ‘zee van vlammen’ over dingen waarvan zij 
in vuur en vlam raken. Op de eerste officiële bijeenkomst in oktober 
startten bijna 30 kinderen met het project zelf. Het is voor kinderen 
fijn om op zo’n avond te merken dat ze samen met veel anderen voor 
het Vormsel kiezen. Deze keuze is in deze tijd voor veel kinderen 
minder vanzelfsprekend, bij de Eerste Communie maken veelal 
ouders de keuze, nu kiezen kinderen vaak al zelf of ze meedoen. 
Het kan best zijn dat ze de enige of een van de weinigen uit de klas 
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zijn. Je laten vormen is een bijzondere keuze in deze tijd. In het leven 
van alledag ervaren kinderen het geloof op heel verschillende wijze. 
Sommigen zijn vertrouwd met de verhalen uit de Bijbel, anderen 
minder. Sommigen zijn gewend dagelijks te bidden, samen of een 
persoonlijk gebed in eigen woorden. Sommigen gaan regelmatig 
naar de kerk, anderen minder vaak of alleen op feestdagen. De een 
‘voelt zich thuis’ bij het geloof, voor een ander is praten over geloof 
iets nieuws. Als werkgroep proberen we de thema’s uit het project 
voor alle kinderen toegankelijk en waardevol te maken. Dat lukt 
door een variatie van spel, verhalen, gesprekjes, momenten van 
stilte en momenten met volop leven in de brouwerij. We werken al 
een aantal jaren met dit project en krijgen telkens goede reacties 
terug van kinderen en hun ouders. Thema’s die aan de orde komen 
zijn onder meer de heilige Geest als Helper, bidden in je eigen 
woorden, de missie van Jezus en onze missie en de Werken van 
Barmhartigheid. Samen met de kinderen wordt de viering van het 
Vormsel voorbereid en in het sacrament van het Vormsel ontvangen 
zij de kracht van de heilige Geest als stimulans op hun levensweg 
als Christen. Het is mooi om met de jongeren samen een stukje van 
de weg van het geloof te mogen bewandelen, ze blijven je verassen.  

De werkgroep is zeer verheugd met de ondersteuning door Fredi 
Timmermans. Ze doet dat met zeer veel enthousiasme en inzet. Door 
haar jeugdige leeftijd en ervaring met jongeren staat zij dicht hun 
leefwereld. Zij heeft veel aandacht voor de tieners en de jongeren, 
want ook na het Vormsel heeft onze parochie hun veel te bieden. 
 

Werkgroep Vormsel
Nancy van der Zande, Erna Hooghwinkel, Marjet Lubbers, Miriam 

van Esveld en Fredi Timmermans
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Werkgroep Kinderwoorddienst

Beste jongens en meisjes,
Na de hele leuke en druk bezochte gezinsvieringen over 
Sint-Franciscus en met Sinterklaas staat nu de advent 
weer voor de deur. Dit is altijd een leuke en bijzondere tijd 
voor de kinderwoorddiensten. De Advent begint zondag 30 
november. Het thema voor dit jaar is ‘Geen plaats’.
 
De Werkgroep Kinderwoorddienst is weer druk bezig geweest 
om voor jullie leuke en fijne bijeenkomsten te organiseren tijdens 
de diensten in de Lourdeskerk op zondagmorgen om 11.00 uur. 
We hebben weer mooie verhalen gezocht en leuke knutsel- en 
tekenopdrachten voor jullie uitgekozen, zodat we tijdens de periode 
voor Kerstmis weer fijne en speciale diensten met jullie kunnen 
hebben. Deze periode wordt afgesloten met de gezinsvieringen 
op Kerstavond om 18.30 uur in de Gertrudiskerk en om 19.00 
uur in de Lourdeskerk. Voor wat betreft het volledige programma 
voor de Advent en andere activiteiten van zowel de Gertrudis- 
als de Lourdeskerk met betrekking tot de kinderwoorddiensten 
en gezinsvieringen op Kerstavond kunnen jullie (of jullie ouders) 
dit lezen in de uitgebreide nieuwsbrief die in allebei de kerken 
ligt. We hopen dat jullie net als vorig jaar met velen aan deze 
voorbereiding voor Kerstmis meedoen! Iedereen is van harte 
welkom!

Werkgroep kinderwoorddienst/gezinsviering

Upd@te On the Move

Het werkjaar is weer volop bezig, en zo zijn er ook bij On the 
Move alweer een paar gezellige tieneravonden geweest in het 
Praathuis van de Lourdeskerk! 

Bij On the Move behandelen we altijd thema’s die in de 
belevingswereld van tieners passen. Zo ging de eerste avond 
over vriendschap. Wat is nou echte vriendschap? Online?  
Of toch via echt contact? De tweede avond had als thema ‘Selfie’.  

Een heel boeiend thema, waar wij als leiders ook iedere keer van 
leren. Social Media: waar zouden de tieners nu weer mee bezig 
zijn? Instagram, Pinterest: vreemde namen! In deze tweede avond 
hebben ze een echte On the Move Instawall gemaakt. Zo merk 
je toch dat je als leider (toch ook nog erg jong in de parochie als 
prille dertiger) al hopeloos achter raakt op de volgende generaties!  
Toch is het ook iedere keer heel leuk om met deze tieners op pad 
te gaan en te horen waar ze mee bezig zijn. En dat zijn heel vaak 
heel normale dingen: vriendschap, verkering, school en toekomst.  
Maar soms, heel soms, komen er hele wijze uitspraken,  
over het leven, over God en over wat Jezus voor hen betekent!  
Kleine momenten, maar o zo waardevol! Het is mooi om met deze 
doelgroep op te mogen trekken! Wil je ook meehelpen bij On the 
Move? Ben je nieuwsgierig naar de leefwereld van tieners, en op 
vrijdagavonden (tweewekelijks) beschikbaar? Laat dit dan weten! 
We zijn altijd op zoek naar nieuwe tienerleiders! Ben je tiener?  
En wil je eens komen kijken? Je bent van harte welkom! Voor meer 
informatie kun je terecht bij pastor Fredi Timmermans. (0164-�33 
574), e-mail freditimmermans@rkboz.nl. 

Nancy van der Zande
On the Move begeleider 

Eerste Communie

Op zondag 12 en 19 april vinden in de Gertrudiskerk en de 
Lourdeskerk weer Eerste-Communievieringen plaats. Achter 
de schermen zijn de voorbereidingen alweer in volle gang en 
de aanmeldingen stromen binnen.

Alle kinderen die in groep 4 van de basisschool zitten, zijn welkom 
om mee te doen aan het traject van de Eerste Communie.  
U mag zelf kiezen of dit in de Gertrudiskerk of in de Lourdeskerk 
zal zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Marianke Appelboom (communie@live.nl) voor de Gertrudiskerk 
en Sandra Paasen (sanenpat@live.nl) voor de Lourdeskerk.  
Dit zijn tevens de adressen waar u uw kind kunt aanmelden voor 
de Eerste Communie.
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Lodijke samen vieren   

We stappen langzaamaan naar de adventstijd. Ook hier 
werken we samen toe naar het feest van Kerstmis. Iedere 
ochtend lezen we verhalen uit Trefwoord. 

Dit jaar staat vooral ‘De Herberg’ centraal. Herbergen is mensen 
die je nodig hebben, opvangen en een thuis bieden. De kinderen 
verkennen wat thuis voor hen betekent, hoe het is als je geen 
huis of thuis hebt en je een ander een thuisgevoel kunt geven. 
Ze kijken daarbij naar de eigen leefomgeving en naar de grotere 
samenleving. Van kinderen in een Nederlands opvanghuis tot 
vreemdelingen die gedwongen huis en haard aan de andere kant 
van de wereld moesten verlaten. Leidraad bij de thematische 
uitwerking is het verhaal over de koksknecht Janno. Hij biedt 
‘een zwerver’ stiekem onderdak, kleding, eten en veiligheid. 
Wie eigenlijk de zwerver is, komt uit tijdens het kerstontbijt.  
Dit verhaal komt ook terug tijdens onze kerstviering. Op donderdag 
voor de kerstvakantie komen we ’s avonds terug naar school 
om samen te eten. Iedereen heeft dan thuis iets gemaakt voor  
‘Het buffet’. Alles wordt gedeeld. Daarna komen we met alle 
klassen bij elkaar om naar het kerstverhaal te luisteren. Vorig jaar 
zelfs buiten op het plein. Co van Bekkum en Jo Morreel vertelden 
het aloude verhaal, terwijl stagiaires en leerkrachten het verhaal 
uitbeeldden. Samen kijken we al uit naar dit volgende feest door 
met de voorbereidingen te beginnen.

Namens team van Lodijke: 
Erica Delrue

Familieberichten

Gedoopt: 
Kelian Dubbeld  Nova Voormeulen Mila Nolten
Delena Vermaat  Lilly Hopmans  Lotte Pandel
Anouk van Nispen  Fleur van Rhijn Richard van Rhijn
Christopher Tasdan  Wouter Maassen  Tessy van Loon
Morriz Groos  Dalissa Haisch Danny Haisch
Ruben van Crugten  
 
Huwelijk: 
Friso Calkoen en Claire Houg

Overleden:
Yvonne Holtzer-v.d.Vijver 88 jaar Bert Hermans 60 jaar 
Tony Clement-Scholten 75 jaar Jac. Wittenbols 85 jaar
Jo Levolger-Verheezen  97 jaar Jac Vissers 85 jaar
Nelly Musters-Jacobs 89 jaar Riet Dictus 85 jaar
Jeanne Hermans-Roodbol 95 jaar Rudi Hamer 81 jaar
Rien van Broekhoven 8� jaar Jo van Poll-Becht 93 jaar

Concerten in de Lourdeskerk

Volkskerstzangavond
Voorgaande jaren werd in de H. Hartkerk een volkskerst-
zangavond gehouden door de protestantse kerken uit Tholen. 
Omdat dit niet meer mogelijk is in de H. Hartkerk zal deze 
avond gehouden worden in de kerk van Onze Lieve Vrouw 
van Lourdes op woensdag 17 december, aanvang 19.00 uur. 
Tijdens deze zangavond zal worden stilgestaan bij de 
kerstgeschiedenis aan de hand van een thema door middel 
van (samen)zang, meditatie en gebed. U bent allen van harte 
uitgenodigd.

Concert Symfonieorkest Jacob Obrecht
Zondag 18 januari zal het symfonieorkest Jacob Obrecht weer 
een concert geven in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. 
De aanvangstijd is 15.00 uur. Iedereen is van harte welkom. 
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Gertrudiskerk

Bijzondere vieringen met het 50-jarige HMR-koor

• Za 13-12 – 19.00 uur: A Festival of Lessons and Carols
Ook dit jaar wordt in de Gertrudiskerk de traditie voortgezet 
van een oecumenische viering naar Anglicaans model ter 
voorbereiding op Kerstmis. De belangstellingvoor deze 
viering, ook van gezinnen met kinderen, neemt ieder jaar nog 
toe.De negen lezingen schetsen de heilsgeschiedenis van 
de mensheid tot aan de komst van Christus. Deze lezingen 
worden afgewisseld met (Engelse) advents- en kerstliederen,  
die voor een deel door allen meegezongen kunnen worden.  
Voor de bezoekers is er een boekje met alle teksten. De toegang 
is uiteraard vrij. Na afloop wordt een collecte gehouden ter 
bestrijding van de kosten.

• Woe 24-12 – 24.00 uur: Nachtmis
Tijdens deze Nachtmis hoort u de prachtige mis van Franz 
Schubert in G met orkestbegeleiding. Vanzelfsprekend horen 
bij deze viering ook kerstliederen.

• Do 25-12 – 10.30 uur: Hoogmis
Tijdens de Hoogmis van Kerstmis zingt HMR met orkest-
begeleiding de Missa sexti toni van Johann Ernst Eberlin, een 
18e-eeuwse componist. Ook bij deze Eucharistieviering worden 
kerstliederen gezongen.

• Zo 28-12 – 20.15 uur: HMR-Kerstconcert
Bij het jaarlijkse Kerstconcert geeft HMR met orkest en solisten 
een uitvoering van o.a. de zg. Nelsonmesse van Joseph Haydn. 
Deze mis schreef Haydn in slechts anderhalve maand tijd in 
1798. Tijdens deze periode versloeg de Engelse admiraal 
Nelson de Franse vloot van Napoleon, vandaar deze bijnaam. 
Alleen vernam Haydn dat pas een maand na de voltooiing van 
zijn mis… De eigenlijke subtitel van deze mis luidt: ‘Missa in 
angustiis’ (Mis in bange tijden).

Concerten in de Gertrudiskerk

• Zo 18-01 – 16.00 uur: Orgelconcert

• Zo 01-03  – 16.00 uur: Capella Brabant. Passieconcert met o.a. 
‘Lux æterna’ van Morten Lauridsen en ‘Stabat Mater’ van Josef 
Gabriel Rheinberger.
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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
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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


