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Van de redactie
Misschien viel het al op, de colofon hiernaast geeft aan dat 
u het eerste nummer van jaargang 10 in handen heeft. Een 
jubileum? Ja. Heel bijzonder? Eigenlijk niet. Al negen jaar lukt het 
om u een aantal keren per jaar te laten ervaren wat er zoal in 
de Lievevrouweparochie speelt. En dat is heel wat! We hebben 
weliswaar een relatief kleine redactie, maar we hoeven gelukkig 
niet geheel zelf ons blad vol te schrijven. We hebben namelijk nooit 
te klagen over de hoeveelheid kopij die ons telkenmale bereikt. 

De redactiesecretaris stuurt alle gelederen van onze 
geloofsgemeenschap een bericht met de vraag of er iets te 
melden is. Dat leidt dan meestal tot artikelen van allerlei aard die 
we, meestal op tijd, binnen krijgen. Die manier van werken kan er 
echter ook toe leiden, dat we over bepaalde gebeurtenissen meer 
dan één bijdrage krijgen. Dat was deze keer het geval over de 
Lourdesreis. We kregen een zeer volledig verslag, maar ook een 
zeer persoonlijke getuigenis. Als het maar enigszins kan, plaatsen 
we dan beide artikelen, eventueel wat ingekort om de omvang van 
ons blad binnen de perken te houden.

Zoals altijd is ook dit nummer weer zeer gevarieerd met aandacht 
voor de meest uiteenlopende zaken. Natuurlijk werpt het komend 
Kerstfeest zijn schaduw vooruit met ook de noodzakelijke informatie 
over de diensten in die Kersttijd. Verder veel persoonlijke verhalen, 
maar ook mededelingen van het pastoraal team en het bestuur. 
Als ú blijft lezen en schrijven, beloven wíj u ook de volgende jaren 
te blijven berichten over en uit onze vitale parochie.

Uw bijdrage voor het tweede nummer van jaargang 10 verwachten 
wij dan ook graag op uiterlijk 26 januari 2018.

Ton Segers

Colofon
Jaargang 10 nummer 1, 2017
Dit blad is een uitgave van de Lievevrouweparochie te Bergen op Zoom 
en verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 14.000 stuks.

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

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

Parochiecentrum Lievevrouweparochie:
Burgemeester Stulemeijerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom;
e-mail: info@lievevrouweparochie.nl; tel. 233 574
maandag t/m donderdag: 09.00-12.00 uur; 13.00-15.30 uur
vrijdag: 09.00 -12.00 uur
Bankrek. nr. parochiebijdrage: NL90 RABO 0106105183
t.n.v. RK Lievevrouweparochie
Bankrek. nr. misintenties: NL52 RABO 0106189093
t.n.v. RK Lievevrouweparochie.  ANBI (groepsbeschikking voor de Rooms 
Katholieke Kerkprovincie RSIN 002609411)

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk vrijdag 26 januari 2018 te 
worden aangeleverd. Het nummer verschijnt rond de week van 26 februari.
Kopij sturen naar: inzoomen@lievevrouweparochie.nl.
Foto Mariabeeld voorpagina: Foto Dick Vermaas
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Overzicht vieringen
IN HET WEEKEND:
St. Gertrudiskerk:   Zondag  09.30 uur; ingang: 

Kerkstraat/Zuivelstraat
OLV van Lourdeskerk: Zaterdag 17.00 uur
 Zondag 11.00 uur
 
DOOR DE WEEK:
St. Gertrudiskerk:   Middaggebed: van maandag t/m 

vrijdag om 12.15 uur in de Dagkerk
OLV van Lourdeskerk: Dinsdag  09.00 uur: viering in de grot
H. Hartkerk  1e woensdag van de 

maand gebedsviering
 19.00 uur in de Mariakapel

IN DE HUIZEN:
Meilust:  Zondag 11.00 uur
Moermont:  Zondag 11.00 uur
Kapel St. Catharina: Zondag 09.30 uur
Nw. ABG zusters:  Maandag, dinsdag, donderdag 

en vrijdag 09.15 uur
Nw. ABG huis:  1e en 3e donderdag van de maand  

10.15 uur
Jacquelineflat:  1e, 3e en 4e vrijdag van de  

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

maand 11.00 uur

De vieringen zijn een Eucharistieviering of een Woord- en 
Communieviering. In de woensdageditie van de Bode en op de 
website www.lievevrouweparochie.nl vindt u de aard van de viering.

Inhoud
•	 Van de redactie 2
•	 Colofon 2
•	 Overzicht vieringen 3
•	 Pastoraal woordje 4
•	 Nieuw liturgisch spoorboekje 4
•	 Van de bestuurstafel 5
•	 Elly van Norden in actie  6
•	 Begraafplaats Nieuw-Borgvliet 7
•	 LievevrouweFair 8
•	 Lourdes 8
•	 Lourdesbedevaart  10
•	 Lekengemeenschap Sant’Egidio 11
•	 Adventsactie: Malawi 11
•	 Muziek in de St. Gertrudiskerk 13
•	 Seniorenmiddagen 13
•	 Sinterklaas op bezoek  13
•	 Kerstvieringen 14
•	 Nieuwjaarsbijeenkomst 15
•	 Gebedsweek voor de Eenheid 15
•	 Belofte van kapelaan Ooijens  16
•	 Afscheid Chris van den Boom 16
•	 Afscheid van Bertha Loggers 17
•	 Gerarduskalender 2018 18
•	 Familieberichten 18
•	 In memoriam: Addy de Krom van Leijsen 19

3



Pastoraal woordje
God geeft Zijn Zoon, een koninklijk geschenk

Beste mensen!
Dit thema mogen we overdenken bij het kerstfeest 
dit jaar. Het is geïnspireerd door het Project uit 
Trefwoord dat de kinderen volgen op de scholen. 

De maand december wordt steeds meer een periode van 
geven en ontvangen. Het begint met de verjaardag van Sint 
Nicolaas en Kerstmis lijkt het hoogtepunt te worden.

Verrassend blijft het dat we in deze tijd ons best doen om elkaar 
met attenties te verwennen en onze banden sterker te maken, 
zeker met ons Nederlandse Sinterklaasfeest.

Maar Kerstmis is meer dan dat.
We vieren dat midden in de winternacht God zijn mooiste cadeau 
aan ons schenkt namelijk Zijn Zoon. Hierdoor wordt Hij één met 
ons: Emmanuel (wat betekent God met ons). God maakt zich zo 
kwetsbaar als een pasgeboren kind. Dit kind zal de wereld redden: 
Jezus betekent immers: God redt. God geeft zichzelf aan ons: een 
groter cadeau kan Hij niet geven aan ons mensen.
Van harte hoop ik dat ons hart vol wordt van dit koninklijk geschenk 
en dat het iets met ons gaat doen. Moge het een ommekeer in ons 
hart teweeg brengen zoals we zingen in het vierde couplet van het 
oude kerstlied: “Midden in de winternacht” “Keere om, keere om, 
laat de beltrom horen: Christus is geboren!”
Moge Kerstmis 2017 een feest worden waar we geraakt door de 
geboorte van Jezus onszelf geven aan Hem en ons inzetten voor 
Zijn Blijde Boodschap hier op aarde!

Zalig Kerstfeest
Pastoor Paul Verbeek

Nieuw liturgisch spoorboekje
Eind oktober kregen naar gewoonte pastors en kosters weer 
het nieuwe ‘spoorboekje’ voor de liturgie. Twee handzame 
boekjes met jaarlijks een mooie afbeelding als kaft. Het eerste, 
blauw, met voorop een afbeelding van de Verheerlijking op de 
Tabor, is het ‘Directorium voor de Nederlandse kerkprovincie’. 
Dat is het echte ‘spoorboekje’ waarin koster en voorganger de 
aanwijzingen vinden voor alle dagen van het nieuwe liturgische 
jaar. Het begint bij 3 december 2017, de eerste zondag van de 
Advent en het loopt tot zaterdag 1 december 2018, slot van 
‘week 34 door het jaar’.

Van iedere dag staat in deze kalender voor de 
dagviering feest en kleur aangegeven, plus 
de Bijbellezingen die in de Eucharistieviering 
en het Getijdengebed aan de beurt zijn. Ook 
staan aangegeven de heiligenfeesten die als 
‘gedachtenis’ kunnen worden vermeld.
Dit boekje ligt meestal in elke sacristie. Het 
is aanbevolen om op een rustig moment ook 
de eerste 25 bladzijden van deze jaarlijks 
‘liturgische agenda’ door te nemen, want daarin 
zijn alle grondregels van het hele liturgische 
ABC bij elkaar gezet.

Het nieuwe boekje laat zien dat we vanaf begin december in jaar 
B zijn, het ‘even jaar’ waarin op de zondagen uit het evangelie van 
Marcus wordt gelezen. Dat geldt voor de gewone zondagen ‘door 
het jaar’, maar dat is anders in de ‘liturgisch sterke tijden’: Advent, 
Kersttijd, Veertigdagentijd, Paastijd. Voor die tijden geldt ieder jaar 
hetzelfde.
Bladerend door het boekje zag ik het hele nieuwe kerkelijk jaar al 
voor me, met name door de kleine lettertjes waarin vele pastorale 
suggesties staan: zegening van kerstkribbe en kerstboom bij de 
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laatste zondag van de Advent, gezinszegen op feest H. Familie, 
reiszegen aan begin vakantietijd etc. Laat dit spoorboekje zijn 
werk maar doen.

De tweede uitgave die gelijk met het directorium (in koppelverkoop) 
ons door de bisschoppen werd aangeboden is deel 14 van een 
jaarlijkse publicatie van ‘Liturgische Documentatie’. Deze keer 
lichtgroen met voorop een afbeelding van de doop van Christus. Dit 
boekje wordt door velen vaak meteen in de kast gezet ‘voor later’. 
Want het bevat steeds de teksten van al eerder gepubliceerde 
documenten waar kosters niet op wachten. Maar dit keer was ik 
blij met de verzameling. Want dit jaar zijn de teksten gepubliceerd 
die gaan over de relatie met de Oosterse Kerken. “De grote 
stroom vluchtelingen en asielzoekers van oosterse ritussen naar 
West-Europa heeft pastorale en juridische vragen opgeleverd die 
om nieuwe regelgeving vroeg.” Daarmee presenteert bisschop 
Jan Liesen een document van Paus Franciscus en een zeer 
verhelderende romeinse publicatie van twintig jaar geleden over 
de spirituele rijkdom van de oosterse liturgie. Dat alleen al doet 
mij dit tweede deel van de nieuwe jaarboekjes niet ongelezen in 
de kast zetten.

Em. Pastoor Rud Smit

Van de bestuurstafel
Beste parochianen,
Gezien de grote drukte van het pastoraal team wordt de totale 
formatie iets uitgebreid. Pastoraal werker Fredi Hagedoorn 
krijgt bij ons een volledige betrekking en collega Mary Zopfi 
heeft gekozen om, wegens ouderschapsverlof, wat minder te 
werken. Door deze mutaties komt de iets grotere bezetting 
van het team wat meer in de buurt van wat verhoudingsgewijs 
bij andere parochies gebruikelijk is. Wij kiezen voor een 
voldoende groot, kwalitatief sterk pastoraal team en ook voor 
het kunnen blijven gebruiken van de gebouwen waarover 
wij beschikken. Door deze keuzes te maken, stellen wij 
prioriteiten en daarvoor is het overgrote deel van onze 
financiële middelen nodig. Ruimte voor andere zaken is er 
dus vrijwel niet, tenzij de opbrengst Kerkbalans aanmerkelijk 
meer wordt dan in het verleden. Maar, daarvoor bent u aan 
zet ...

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de Actie 
Kerkbalans gestart. Deze keer wordt gewerkt 
met verschillende brieven om u, parochianen, 
meer op maat aan te spreken. Ik hoop dat 
de brief u zodanig raakt, dat u uw jaarlijkse, 
financiële	bijdrage	wat	kunt	verhogen.	Immers,	
zonder gulle gevers kan de parochie niet leven.

In het Lourdeskoor is een nieuwe, ervaren organist werkzaam. 
Hans Dogge volgt Chris van den Boom op. Succes, Hans, met 
deze mooie uitdaging! Chris van den Boom is op 10 september, 
tijdens de viering bij het start van het nieuwe werkjaar, door onder 
andere pastoor Paul Verbeek uitvoerig bedankt voor zijn inzet in 
de parochie. Voor mij is Chris werkelijk een grote boom in onze 
parochie. Jarenlang is hij actief als organist en is hij inspirator van 
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vele liederen. Tijdens diezelfde viering werd Bertha Loggers – Bruijs 
bedankt voor haar jarenlange inzet bij de KinderWoordDienst. 
Chris en Bertha, dank voor jullie tomeloze inzet.

Ook namen we onlangs afscheid van Ko de Krom en wel 
als coördinator van het parochiebureau. Ko heeft zich 
jaren ingespannen om de vrijwilligers van secretariaat en 
administratie daar waar nodig te ondersteunen en het geheel van 
werkzaamheden te verdelen en vervolgens te coördineren. Hierbij 
is Ko op aimabele wijze te werk gegaan en dit heeft ervoor gezorgd 
dat er een goed geoliede organisatie is ontstaan, waarbij op prettige 
wijze wordt samengewerkt. Dank voor jouw grote inzet, Ko! Ko de 
Krom wordt opgevolgd door Gerard Akkermans. Het is nu aan 
Gerard de functie op zijn manier inhoud te geven. Succes, Gerard!

Tot slot dank ik al onze vrijwilligers voor hun grote inspanningen. 
Ik ben blij, dat wij met vele enthousiaste parochianen mogen 
samenwerken.	 Ik	 wens	 u	 een	 fijne	 Sinterklaasperiode,	 zalig	
Kerstmis en een liefdevol Nieuwjaar.

Namens het parochiebestuur,
Jan van Wijk, vicevoorzitter.

Elly van Norden in actie 
Deze keer gaat onze aandacht naar een bijzondere kracht in 
onze parochie. Zij is medewerkster in het parochiecentrum 
en verricht een aantal betaalde en onbetaalde werken. Onze 
vrijwilligster is geboren en opgegroeid in Hilversum en door 
het werk van haar man Hennie kwam ze in 1976 naar Bergen 
op Zoom. Samen hebben ze een zoon en een dochter en haar 
naam is Elly van Norden.
Voordat ze 41 jaar geleden met Hennie trouwde, werkte Elly bij de 
NOS. Zij typte daar hoorspelen en hielp bij de radio-uitzendingen 

door geluiden te maken o.a. door 
papier te kraken en met de vingers 
op de tafel te tikken. Zo ontstond 
het geluid van de regen of het lopen 
van een paard. Daarna was ze te 
vinden op het hoofdkantoor van de 
NS in Utrecht waar zij op papier de 
gas- en elektriciteitlijnen inkleurde 
in de bestaande spoorlijnen over 

heel Nederland. In Bergen op Zoom is ons manusje-van-alles 
als typiste bij de Gemeente Bergen op Zoom afdeling facilitaire 
zaken werkzaam geweest en daarna als telefoniste / typiste bij 
Woningstichting Spectrum. Tenslotte kwam ze in Thuiszorg terecht.

In september 2013 was in de Lievevrouweparochie een nieuwe 
pastoor	aangesteld	en	van	een	cliënt	in	de	Thuiszorg	hoorde	Elly	
dat deze op zoek was naar huishoudelijke hulp. Op aandringen 
van vriendinnen heeft ze contact met hem gezocht, is op gesprek 
geweest en werd aangenomen. Met veel plezier en passie voert zij 
alle voorkomende huishoudelijke werkzaamheden uit. Ze poetst, 
strijkt en kookt en houdt de vissenkom schoon. Verder maakt onze 
hulp tomatensoep van tomaten die onze pastoor zelf gekweekt 
heeft. Het werk is gezellig en het voelt als thuis. Daarnaast zorgt 
ze ervoor dat in het parochiecentrum een schone entree, schone 
werkplekken en vergaderruimten en schoon sanitair zijn. Het 
parochiecentrum wordt dagelijks door heel veel mensen bezocht 
en is het visitekaartje van de parochie.

Op	koffietijd	is	Elly	beneden	in	de	koffieruimte	om	samen	met	de	
medewerkers	 van	 het	 parochiebureau	 koffie	 te	 drinken.	Tijdens	
deze pauze komen nogal eens vacatures voorbij. Zo is zij één 
van de bezorgers van dit parochieblad geworden. Verder kookt 
zij tegen de Kerstdagen samen met Paul voor de zusters van het 
ABG die op de pastorie komen eten. Het is een dankbaar klusje 
waar	deze	kok	elk	jaar	naar	uitkijkt.	Tijdens	de	koffiepauze	wordt	
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ook	gesproken	over	 incidentele	klusjes	zoals	koffieschenken	na	
afloop	 van	 de	 viering,	 als	 er	 eens	 iemand	 niet	 kan	 komen.	 Er	
zijn ook “randverschijnselen” zoals het wassen van de shirtjes 
na Het Lopend Vuurtje en de namen van de vormelingen aan de 
parochievlag maken. Alles wat op enig moment voorbijkomt, pakt 
ze indien mogelijk mee.

Het motto van deze gezellige tante is: Pluk De Dag en daarbij 
horen Saamhorigheid en Aardig En Lief Zijn Voor Elkaar Want Er 
Is Al Genoeg Ellende Op De Wereld. Ze is blij met haar geloof 
dat haar kracht geeft en ze bezoekt beide kerken. Elly is graag 
onder	de	mensen	en	vindt	de	gesprekken	aan	de	koffietafel	na	
afloop	van	de	vieringen	belangrijk.	Verder	kookt	ze	graag	en	houdt	
van	lezen,	tuinieren	en	fietsen.	Tenslotte	heeft	ze	nog	tijd	om	haar	
echtgenoot te helpen bij zijn vrijwilligerswerk op Vliegveld Seppe.
Onze duizendpoot bedankt ons voor deze mogelijkheid iets over 
haarzelf en haar werk te vertellen en ze wenst iedereen het 
allerbeste toe. Van mijn kant wil ik Elly en haar man bedanken voor 
hun tijd en de hartelijke ontvangst en wens hun alle goeds toe.

Lucie Venmans

Begraafplaats Nieuw-Borgvliet
Nieuw-Borgvliet is altijd een begraafplaats geweest die sterk 
verbonden was met dit specifieke stadsdeel van Bergen op 
Zoom. Het ontstaan gaat terug tot 1864, het jaar waarin de 
Antonius Abtkerk werd gebouwd. Nieuw-Borgvliet vervulde 
de functie van kerkhof in de letterlijke zin van het woord, 
in het stadsdeel Nieuw- Borgvliet dat zichzelf als eenheid 
beschouwde. De bevolking voelde zich sterk verbonden met 
zowel de kerk als de begraafplaats, die symbool stonden voor 
het dorpskarakter van Borgvliet.
Na sluiting van de kerk en afname van het aantal begravingen, 

nam de aandacht voor Borgvliet af en verouderde ook de 
begraafplaats. Na de overname van “Nieuw-Borgvliet” door de 
RK Begraafplaats in 2016, werd besloten de begraafplaats te 
renoveren, zodat de bewoners, die nog steeds verbondenheid 
gevoelen met dit stadsdeel, in de hun zo vertrouwde omgeving 
begraven kunnen worden.
Anno 2017 maakt de begraafplaats Nieuw-Borgvliet zich op 
voor de laatste fase van de herinrichting. Daartoe moesten vele 
oude graven worden geruimd; een proces dat met de uiterste 
zorgvuldigheid moest worden uitgevoerd, en daardoor ook 
veel tijdrovender bleek dan aanvankelijk was gepland. Nu deze 
werkzaamheden zijn voltooid, kan begonnen worden met het 
inzaaien van gras en het aanbrengen van nieuwe aanplant. Ook 
wordt overleg gevoerd over het aanleggen van een waterleiding, 
een voorziening waar al jaren veel behoefte aan bleek te zijn.
Men is nu druk doende de laatste hand te leggen aan de 
herstructurering die voor het invallen van de winter zal zijn afgerond. 
Nieuw-Borgvliet zal in de lente van 2018 geheel vernieuwd aan de 
volgende fase in haar lange geschiedenis beginnen.
Namens het bestuur van RK Begraafplaats Bergen op Zoom

Pieter Nieuwenhuize
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LievevrouweFair
Kneed, bak en creëer, de kerk smaakt naar meer!

Na de startviering bij het begin van het nieuwe werkjaar vond 
in de pastorietuin voor de tweede keer de LievevrouweFair 
plaats. We hadden enorm geluk met het weer. Tussen alle 
regendagen door was het uitgerekend die zondag een mooie, 
droge dag. In een aangenaam zonnetje kon ieder langs de 
kraampjes gaan. Er was genoeg te zien, te horen en te kopen.
Genieten	van	een	kop	koffie	of	thee	met	een	heerlijk	stukje	taart	
of	muffin	 door	 o.a.	 de	 tieners	 van	On	The	Move	 en	Next	 Step	
gebakken, de eigen gemaakte soep en broodjes en dat terwijl 
The Crabtown Three met hun muziek de sfeer er goed inbracht, 
zodat er zelfs gedanst werd. De curiosa werden uitvoerig bekeken 
en gekocht, als ook de potjes eigengemaakte heerlijke jam, de 
parochiewijn en de boeken. Maar de blikvangers en trekkers van 
dit jaar waren uiteraard de speciaal gemaakte bakvormpjes van 
de beide kerken van onze parochie en de daarmee al gebakken 

koekjes. Deze gingen beide gestaag van de hand. De kerk smaakt 
duidelijk naar meer!
Ook werden er in totaal meer dan 600 lootjes voor de loterij verkocht, 
want ieder wilde kans maken om bij pastoor Paul Verbeek te mogen 
komen eten. Voor de kinderen was er een grabbelton en waren er 
spelletjes te doen, dus vermaak voor het hele gezin. We zeggen 
een hartelijk Dank-jullie-wel aan de vele vrijwilligers, aan alle 
parochianen en gasten van buiten de parochie die meegeholpen 
hebben om er samen weer een gezellige en geslaagde dag van te 
maken. Samen hebben we het mooie bedrag van ruim 2000 euro 
met deze Fair bijeengebracht wat ten goede komt aan activiteiten 
voor de jongeren in onze parochie. Want we weten allemaal: wie 
de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat het ook zo voor ons mag 
zijn in de Lievevrouweparochie!

Elma Bastianen-Luijks

Lourdes
11 tot en met 18 september 2017  
 
Aanvankelijk waren wij van plan om met z’n tweeën naar 
Lourdes te gaan. Maar wat zijn wij dankbaar en blij dat wij 
deze reis hebben mee mogen maken tezamen met een 
geweldige groep medepelgrims. We vertrokken met de bus 
vanuit onze parochiekerk, onderweg gebeden en gezongen en 
via Parijs naar Nevers. Daar ligt het klooster van Bernadette. 
De soberheid van het klooster wat nu gedeeltelijk hotel is, de 
tuin met het kapelletje, de dienst die we hielden in de refter 
van het klooster en de kapel met de schrijn waar Bernadette 
in opgebaard ligt. Dat geheel maakte heel wat los bij ons.

Op dag twee hielden we ’s middags onze dienst op een 
parkeerplaats in de buitenlucht. De kring rondom de picknicktafel 
gaf ons een dankbaar gevoel van saamhorigheid: wij zijn er voor 
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elkaar. Eind van die dag kwamen wij aan in Lourdes.
Woensdag naar de internationale hoogmis in de Pius X basiliek. 
Deze ondergrondse basiliek is de grootste in Frankrijk met een 
oppervlakte van 12.000 m² en biedt plaats aan 25.000 personen. 
’s Middags bezochten we in Bartrès de stal waar Bernadette 
de schapen heeft gehoed. In de kapel van dat dorp hadden we 
een gebedsviering waarin wij onze doopbeloften hernieuwden. 
Na	 afloop	 werd	 het	 gewijde	 water	 in	 kleine	 flesjes	 gedaan	 en	
aan ons uitgedeeld. Tijdens onze diensten werd niet alleen 
gezongen. Medepelgrim Wim de Veth zorgde voor een mooie 
muzikale	ondersteuning	met	zijn	altsaxofoon.	Voorafgaande	aan	
de lichtprocessie werd het vaandel, dat zo mooi gerestaureerd is 
door Corrie Elzakkers, gewijd.

Donderdag vroeg was er onze nationale H. Mis aan de grot. Wij 
zaten in de rij waar een steen is aangebracht op de plaats waar 
Bernadette geknield moet hebben tijdens de verschijningen. 
Na	afloop	 staken	wij	 kaarsen	 aan	 voor	 de	mensen	waar	 je	 dat	
aan beloofd had en voor alle mensen die het nodig hebben. We 
bezochten de Rozenkransbasiliek met de prachtige mozaïeken. 
’s Middags naar de kapel waar Bernadette haar eerste H. 
Communie heeft ontvangen, naar het cachot (het krot waarin 
Bernadette en haar familie geruime tijd verbleven) en de molen 
waar zij ook woonde. Ook bezochten we nog het museum. Op naar 
de Pius X-basiliek voor de Sacramentsprocessie met ziekenzegen. 
In alle gemeenschappelijke vieringen werd een koor gevormd van 
pelgrims, waarin ook vier leden van onze groep meezongen. ’s 
Avonds hadden we in het hotel de ontmoeting rond Maria. Ieder 
kon een kaarsje of lichtje aansteken en vertellen waarom men 
naar Lourdes kwam. Sommigen deden dat stilzwijgend, anderen 
hadden een aangrijpend verhaal, weer anderen uit dankbaarheid. 
Vooral dat naar elkaar luisteren, zittend in een kring was heel 
emotioneel en indrukwekkend.
Vrijdag hadden wij om 9.30 uur een Nederlandse H. Mis in de 
Pius X-Basiliek met daarin de handoplegging. ’s Middags de 

excursie	 naar	 Notre-Dame	 de	 Garaison.	 Daar	 kregen	 we	 een	
rondleiding met Paul Verbeek als onze tolk. ’s Avonds gingen we 
onze bedevaartskaars aansteken waar we eerst mee langs de 
grot waren geweest.

Zaterdag de kruisweg bidden en daarna de basiliek van de 
Onbevlekte Ontvangenis bezocht om in de Crypte een kaarsje aan 
te	steken	in	de	Bernadette-kapel.	Na	afloop	van	een	Nederlandse	
mis in de Bernadettekerk werd het Marialied gezongen en 
menigeen was hierdoor erg ontroerd .Op de afsluitavond werden 
de devotionalia gezegend.
Zondagochtend zijn we al vroeg vertrokken naar Paray-le-Monial. 
Waar we de prachtige Heilig Hart van Jezusbasiliek bezochten. 
Onze eenvoudige kamer opgezocht om `s morgens vroeg te 
vertrekken richting Bergen op Zoom waar ons een warm onthaal 
wachtte. De andere ochtend zijn we naar onze eigen Lourdesgrot 
gegaan om te danken voor deze geweldige indrukwekkende reis. 

Dankjewel aan de organisatie en alle anderen dat we dit tezamen 
met jullie hebben mogen meemaken.

Wim en Toos Hermans
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Lourdesbedevaart 

Mijn ervaringen, dus geen volledig reisverslag. Toch met 
enige spanning stond ik die maandagmorgen om 7 uur bij 
onze Lourdeskerk voor deze bedevaart. Een grote stap, de 
eerste keer alleen op reis. Wel met mijn overleden vrouw Coby 
in gedachten bij mij. Ze wilde ook altijd naar Lourdes, maar 
dat werd keer op keer uitgesteld en is ze nooit daar geweest. 
We gingen in gedachten nu wel, samen.

Na het gebed in onze grot vertrokken we naar Nevers waar we 
overnachtten. Dat is de plaats waar Bernadette opgebaard ligt. 
Het was heel indrukwekkend. De volgende dag vertrokken we al 
vroeg om af te reizen naar Lourdes. Onderweg hebben we een 
dienst gedaan op een parkeerterrein, bijzonder. Na aankomst in 
ons hotel en na een goede maaltijd zijn we in de avond naar de grot 
geweest. Wat ik daar voelde, kan ik niet onder woorden brengen, 
zoveel indrukken, gedachten, gevoelens. De volgende dag was 
er een internationale viering in de Pius X-basiliek en mochten we, 

met vieren uit onze groep, in het koor meezingen. Heel apart en 
mooi om in verschillende talen hetzelfde lied te zingen.
Ook de daarop volgende dagen hebben we meegezongen in 
de verschillende diensten. De eigen diensten werden muzikaal 
opgeluisterd	 door	 Wim	 de	 Veth,	 op	 zijn	 sax.	 Geweldig	 hoe	 hij	
dit deed en een gevoel van warmte in het samenzijn aan ons 
overbracht. De lichtprocessie, de sacramentsprocessie, de 
bezoeken aan de grot, het aansteken van de kaars(en), het 
zegenen van het vaandel. Alles maakte op mij veel indruk. Je 
ziet en voelt de saamhorigheid, hulpvaardigheid, gelijkheid, het 
als mens samenzijn. Zo kan het dus ook in deze vaak harde en 
onberekenbare wereld. We hebben uiteraard ook verschillende 
gelegenheden en bijzondere plaatsen in en om Lourdes bezocht. 
Op de terugreis hebben we overnacht bij Paray-le-Monial waar 
de verschijning is geweest van het Heilig Hart van Jezus. Daarna 
richting huis.

Een week met heel veel indrukken, ervaringen en gebeurtenissen, 
die voorbij is gevlogen. Een lange periode voor de bedevaart naar 
Lourdes durfde ik niet diep na te denken over mijn toekomst. Hoe 
kan ik verder; ik moet verder voor mijn kinderen en kleinkinderen, 
maar kan ik dat?  Nu ben ik ervan overtuigd dat er op deze 
bijzondere plaats nog steeds mooie blijvende veranderingen 
in iemands leven kunnen gebeuren. In Lourdes is voor mij een 
nieuwe toekomst ingezet. Het is mij overkomen. Ik zie weer licht 
aan	het	eind	van	de	tunnel.	Een	warm,	fijn,	vertrouwd	gevoel	en	
daar ben ik heel dankbaar voor. Ik wil alle mensen die met mij 
deze bedevaart hebben gedaan heel hartelijk bedanken voor de 
manier waarop we met elkaar zijn omgegaan. We hebben met 
elkaar gebeden, gezongen, gehuild en gelachen. Heel bijzonder!

Ik zal deze eerste reis naar Lourdes, mede dankzij Paul, Tilly en 
Olaf, nooit vergeten. Lourdes, ik kom zeker nog een keer terug! 
Het ga u allen goed.

Gerard Akkermans
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Lekengemeenschap Sant’Egidio
Sociaal zwakkeren en vrede staan voorop bij de leken-
gemeenschap Sant’Egidio.

De Egidiusbeweging wil gaan uitbreiden in de 
regio. Sinds het tweede Vaticaanse Concilie in 
Rome, in 1968, is het voor leken toegestaan om 
een functie uit te oefenen binnen het kerkelijk 
leven. Leken wilden wat gaan doen voor de 
armen en de gemeenschap Sant’Egidio ontstond. 

In 1984 werd de gemeenschap opgericht in Antwerpen en het 
is een voorbeeld voor velen. Ook in Amsterdam, Utrecht en 
Apeldoorn kwamen Egidiusbewegingen. Vanaf 2016 zijn er 
Egidiusbewegingen in Roosendaal en Bergen op Zoom gestart. 
De H. Christoffelparochie in Halsteren en de Sint-Annaparochie 
in Steenbergen staan op de rol om een eigen Egidiusbeweging 
te omarmen.

“Een vriendschap opbouwen met armen. Een luisterend oor zijn. 
Wie luistert er naar mijn verhaal? Wie wil op stap met mijn leven?” 
Het zijn de woorden van Dirk van der Goten, medeoprichter 
en drijvende kracht achter de Sant’Egidio-gemeenschap in 
Antwerpen. Het gebed is fundamenteel binnen Sant’Egidio.

Vluchtelingen
In Bergen op Zoom komt de Egdiusbeweging iedere eerste 
woensdag van de maand om 20.00 uur bij elkaar in de Dagkerk 
van de Gertrudiskerk (ingang aan de Marktzijde). Er wordt 
geopend met gebed. Daarna worden met elkaar ervaringen 
uitgewisseld. Momenteel richt deze groep zich op vluchtelingen. 
Het is wenselijk dat de activiteiten kunnen worden uitgebreid. 
Hiervoor werd op 19 oktober jl. een lezing gehouden in de H. 
Quirinuskerk te Halsteren. Mogelijk ontstaat er een regionale 
Egidiusbeweging, ook samen met Steenbergen.

Franciscustafel
De oorspronkelijke Sant’Egidio gemeenschap ontfermt zich over 
daklozen, ouderen, jongeren en zelfs kinderen. Het gaat om 
goede werken doen. Het is de dienstbaarheid om van binnenuit 
een steentje bij te dragen aan de samenleving. De verhalen 
van armen raken je. In de grotere steden is er een School voor 
Vrede voor kinderen. Zo nu en dan worden kinderen opgehaald 
en gaan ze een spelletjesmiddag houden of eten ze gezamenlijk. 
In Amsterdam is er voor de dak- en thuislozen de zogenaamde 
“Franciscustafel”. Hier wordt voor hen een warme maaltijd 
opgediend.
Wereldwijd heeft Sant’Egidio invloed op vredesonderhandelingen. 
We hopen wat meer leken enthousiast te maken om mee te 
doen. Dan kunnen we ook de activiteiten uitbreiden naar onze 
allochtone, maar zeker ook autochtone en sociaal zwakkere 
medebewoners in de regio.”

Sant’Egidio groep 

Adventsactie: Malawi
‘Bestrijding en preventie van ondervoeding bij moeders met 
hiv en hun kinderen’. Dit is het project van de Bisschoppelijke 
Adventsactie waar we dit jaar in de Advent bij stil willen staan.

Malawi wordt geteisterd door hiv/aids en ondervoeding. Ruim 
tien procent van de bevolking is besmet met het hiv-virus. 
Daarnaast beleeft dit land in zuidelijk Afrika momenteel de 
ernstigste voedselcrisis sinds jaren als gevolg van droogte en 
overstromingen. Vooral bij zwangere en pas bevallen vrouwen 
met hiv en hun kinderen dreigt gevaar voor ondervoeding.

Vicieuze cirkel doorbreken
Het grootste deel van de bevolking in Malawi leeft van de landbouw. 
Hun dieet is eenzijdig en bestaat voornamelijk uit nsima, dat is 
gemaakt van maismeel. Door herhaalde misoogsten is op grote 
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schaal ondervoeding ontstaan. Voor mensen die met hiv zijn 
besmet,	is	dat	een	extra	risico,	want	een	belangrijk	kenmerk	van	
hun ziekte is gewichtsverlies. Dat wordt vooral veroorzaakt door 
een	 dieet	 met	 onvoldoende	 calorieën	 en	 eiwitten.	 Aantasting	
van het immuunsysteem door hiv en ondervoeding hebben 
een versterkend effect op elkaar. Het is een vicieuze cirkel die 
doorbroken moet worden. Goede voeding biedt geen genezing, 
maar vertraagt wel het ziekteproces.

Effectief omgaan met voedsel
Vrouwen spelen een cruciale 
rol in het veranderen van vaste 
voedingsgewoonten, omdat zij 
verantwoordelijk zijn voor het voeden 
van hun gezinnen. Sant’Egidio, een 

christelijke lekengemeenschap, wil de moeders leren effectief om 
te gaan met plaatselijk voedsel, met name in tijden van schaarste. 
Daarnaast willen zij de families van de moeders ondersteunen bij 
het verduurzamen van hun voedselproductie door meer variatie 
en minder monocultuur. Op die manier leren zij beter om te gaan 
met de effecten van honger en ondervoeding.

Kennis van goed en gevarieerd eten 
Het project biedt voedselhulp en training 
aan een groep van 300 seropositieve 
zwangere en pas bevallen vrouwen 
tussen 15 en 60 jaar die aan acute 

ondervoeding lijden en die voor hun gezinnen moeten zorgen. 
Daarnaast worden tenminste 300 seropositieve kinderen tussen 12 
maanden en 14 jaar, die lijden aan acute ondervoeding geholpen. 
De gezinnen krijgen voedselpakketten met lokale producten, 
waarmee ze hun gezin gevarieerde maaltijden kunnen voorzetten. 
De vrouwen krijgen gezondheidstrainingen waarin lokaal voedsel 
wordt gepromoot, dat ze gemakkelijk dichtbij huis kunnen vinden. 
Ze leren hoe ze dit op een voedzame manier kunnen bereiden. Ze 

krijgen voorlichting over de basisprincipes van gezonde voeding, 
de voedingswaarde van producten, het veilig opslaan van voedsel 
en het bereiden van gezonde maaltijden. De ervaring leert dat 
kennis van goed en gevarieerd eten in tijden van nood levens redt 
en mensen weerbaarder maakt.

Sant’Egidio in Malawi
De gemeenschap van Sant’Egidio werkt al meer dan tien jaar aan 
de bestrijding van hiv en aids in Malawi. Er zijn inmiddels al (onder 
andere) tien gezondheidscentra opgericht en vier gespecialiseerde 
laboratoria opgezet. Sinds 2005 werden 58.000 mensen geholpen 
en meer dan 800 medische medewerkers opgeleid.

In het weekend van 9 en 10 december is tijdens de vieringen in de 
twee	kerken	de	extra	collecte	bestemd	voor	dit	project	in	Malawi.

Werkgroep NoordZuid

Sant’Egidio MALAWI Adventactie
de Sant’Egidio groep én de werkgroep NoordZuid

nodigen u uit op

woensdag 6 december 2017
19.00 uur in de Dagkerk van de St. 
Gertrudiskerk, ingang aan de Markt

ná het Egidiusgebed is de heer Colm Dekker aan het woord
hij is pastoraal werker en actief in de 

Sant’Egidio gemeenschap Amsterdam.

Colm Dekker vertelt over Malawi
en het werk dat Sant’Egidio daar doet
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Muziek in de St. Gertrudiskerk
zondag 26 november 10.00 uur
Jubileumvieringviering t.g.v. 30 jaar ingebruikname  
St. Gertrudiskerk met solisten, koor en instrumentalisten 
van HMR o.a. Missa in Bes van Ant. Caldara (1670-1736)

zondag 26 november 17.00 uur
Orgelrecital door Janno den Engelsman als afsluiting 
van de “Brabantse Open Kerkendag”

zaterdag 16 december 19.00 uur
A Festival of Nine Lessons and Carols m.m.v.
Projectkoor HMR, After-8, kinderkoor CKB, kinderkoor 
Lievevrouweparochie, Toine Jimkes en Janno den 
Engelsman (orgels en carillon) en Deborah Jenner 
(harp) o.l.v. Koert Damveld en Monique Jimkes

zondag 24 december 23.30 uur
Kerstnachtviering m.m.v. solisten, koor en orkest van HMR
o.l.v. Koert Damveld met muziek van o.a. Arcangelo Corelli, 
Charles-Joseph van Helmont, J.S. Bach en Michael Praetorius

maandag 25 december 09.30 uur
H. Mis bij het hoogfeest van Kerstmis met solisten, koor 
en orkest van HMR o.l.v. Koert Damveld; o.a. de Missa 
Pastorella van Charles-Joseph van Helmont (1715-1790) 
en kerstrepertoire uit de Europese muziektraditie

Voor info m.b.t. de volgende maanden zie 
www.gertrudiscultuurstichting.nl en www.hmrkoor.eu.

Sinterklaas op bezoek
Ook dit jaar logeert de Goedheilig Man 
weer in het parochiecentrum. Zondag 3 
december brengt de Sint weer een bezoek 
aan de OLV van Lourdeskerk. Er is een 
muzikale gezinsviering begeleid door de 

Pietenband. Sint ontvangt ook dit jaar weer graag kleine 
geschenkjes om ook minder bedeelde kinderen in deze 
decembermaand te kunnen verwennen Maandag 4 december 
van 15.30 tot 17.30 uur verwelkomt de Sint alle kinderen in het 
parochiecentrum. 

Seniorenmiddagen
Op woensdag 
4 oktober is er in de grot 
van de Lourdeskerk een 
seniorenmiddag geweest 
met als thema: 
“Franciscus”. Het was een 
zeer sfeervolle middag 
met gebed, gesprek en 

gezang. Met muzikale ondersteuning op gitaar van Paul 
Verbeek hebben we het Zonnelied van Franciscus gezongen.

Op weg naar Kerstmis zijn er weer twee seniorenmiddagen met 
als thema: “God geeft zijn Zoon. Een koninklijk geschenk”. Op 
dinsdag 12 december is deze in de Ontmoetingskerk aan Bolwerk 
Zuid. Aanvang: 14.30 uur en op maandag 18 december is die in het 
Steunpunt voor Ouderen aan het Zonneplein. Aanvang: 14.00 uur.

De werkgroep
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Kerstvieringen
OLV van Lourdeskerk
Dinsdag 19 december 19.00 uur Boeteviering
  Voorgangers:   pastoor Paul Verbeek en 

diaken Jan Foesenek
Zaterdag 23 december 17.00 uur Eucharistieviering 
     4de zondag Advent 

Voorganger  pastoor Paul Verbeek

Zondag 24 december 11.00 uur géén viering
Zondag 24 december 19.00 uur Gezinsviering
 Voorganger  pastoor Paul Verbeek
Zondag 24 december 21.00 uur Kerstviering
  Voorgangers:   pastoor Paul Verbeek en 

diaken Jan Foesenek
Maandag 25 december 11.00 uur Eerste Kerstdag
  Voorgangers:   pastoor Paul Verbeek en 

diaken Jan Foesenek
Dinsdag 26 december ----Tweede Kerstdag: geen viering
Zaterdag 30 december 17.00 uur Eucharistieviering 
  Voorgangers:   pastoor Paul Verbeek en 

diaken Jan Foesenek
Zondag 31 december 11.00 uur Eucharistieviering Oudjaar
  Voorgangers:   pastoor Paul Verbeek en 

diaken Jan Foesenek

St. Gertrudiskerk
Zondag 24 december 9.30 uur  Eucharistieviering 
   4de Zondag Advent
 Voorganger:  pastoor Paul Verbeek
Zondag 24 december 17.00 uur Gezinsviering
	 Voorganger:		 pastor	Mary	Zopfi
Zondag 24 december 21.00 uur Kerstviering
 Voorganger:  pastor Fredi Hagedoorn
Zondag 24 december 23.30 uur Kerstviering
  Voorgangers:   pastoor Paul Verbeek en 

diaken Jan Foesenek
Maandag 25 december 09.30 uur Eerste Kerstdag
  Voorgangers:   pastoor Paul Verbeek en 

diaken Jan Foesenek
Maandag 25 december 14.00 uur Kindje wiegen
Dinsdag 26 december 11.00 uur Tweede Kerstdag
  Voorgangers:   pastoor Paul Verbeek en 

diaken Jan Foesenek

Vier kaarsen
Eén kaars gaat er nu branden
en zegt aan iedereen:
er is een feest op handen,
de duisternis gaat heen.

Twee kaarsen staan te schijnen.
Hun licht is nog maar klein.
Toch zal de nacht verdwijnen.
Dan zal er Vrede zijn.

Een derde kaars gaat stralen.
Wij wachten met geduld
en horen de verhalen
hoe God zijn woord vervult.

Vier kaarsen in het donker
vertellen in de nacht
met licht en blij geflonker
dat ons de Vrede wacht.
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Zondag 31 december 09.30 uur Eucharistieviering Oudjaar
  Voorgangers:   pastoor Paul Verbeek en 

diaken Jan Foesenek
Maandag 01 januari 11.00 uur Eucharistieviering Nieuwjaar
  Voorgangers:   pastoor Paul Verbeek en 

diaken Jan Foesenek
Meilustfl at
Donderdag 21 december 15.00 uur Oecumenische viering
  Voorgangers:   ds. Bert ten Kate en pastor Jo Staps 

(geen kerstviering)
Zondag 24 december geen viering
Maandag 25 december 11.00 uur Woord- en Communieviering
 Voorganger:  pastor Jo Staps

Sint-Catharinakapel
 zondag   24 december   09.30 uur Eucharistieviering 

4de zondag Advent
 Voorganger:  em.pastoor Rud Smit
Zondag 24 december 19.00 uur Woord- en Communieviering 
 Voorganger:  pastor Jo Staps

Residentie Moermont
Zondag 24 december 19.00 uur Woord- en Communieviering
 Voorganger:  ds. Gerdien Lankhuijzen

Oecumenische Kerstvieringen in de woon- en zorgcentra

Rozenoord  B.A.S. (Bergse Actieve Senioren)
   Woensdag 13 december, 15.00 uur

Voorgangers: pastoor Paul Verbeek 
en diaken Jan Foesenek

Zoomfl at   Maandag 18 december, 15.00 uur
   Voorgangers: diaken Jan Foesenek 

en ds. Bert ten Kate

Reigershorst   Dinsdag 19 december, 10.30 uur
   Voorgangers: pastoor Paul Verbeek 

en ds. Willem Vermeulen 
Stuijvenburgh  Dinsdag 19 december, 14.00 uur
   voorgangers: diaken Jan Foesenek 

en ds. Bert ten Kate
Nw. ABG huis   Vrijdag 22 december, 14.30 uur
   voorgangers: diaken Jan Foesenek 

en ds. Bert ten Kate
Nw.ABG zusters Maandag 25 december, 09.15 uur
  Voorganger: em. pastoor Rud Smit
  Dinsdag 26 december, 09.15 uur
  Voorganger: em. pastoor Rud Smit
Jacquelinefl at  Vrijdag 22 december, 14.30 uur
   voorgangers: pastor Lenie Pepels en 

ds. Willem Vermeulen

Nieuwjaarsbijeenkomst
Zaterdag 13 januari van 14.00 – 16.30 uur in Den Enghel aan 

de Grote Markt. Feest van ontmoeting met gezelligheid
Een hapje en een drankje. Komt u ook?

Gebedsweek voor de Eenheid
‘Recht door zee’ is het thema voor de Week 
van Gebed voor de eenheid van christenen. De 
jaarlijkse gebedsweek vindt in 2018 plaats van 
21 tot en met 28 januari.

Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en 
Mirjam	uit	het	Bijbelboek	Exodus.	Het	aangereikte	
materiaal is afkomstig uit het Caraïbisch gebied. 
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De Week van Gebed wordt georganiseerd door de Raad van 
Kerken en Missie Nederland. In Bergen op Zoom bidden we voor 
de eenheid in het Middaggebed op maandag t/m vrijdag om 12.15 
uur in de Dagkerk van de Gertrudiskerk.
Op zaterdag 27 januari komen de vijf christelijke gemeenschappen, 
Lievevrouweparochie, Protestantse gemeenschap, Evangelische 
kerk, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Levende Woord 
Gemeente in gebed bij elkaar in de Ontmoetingskerk om 19.00 uur. 
Zondag 28 januari is in de St. Gertrudiskerk om 09.30 uur een 
Oecumenische viering.

Raad van Kerken, Corrie Hamers

Belofte van kapelaan Ooijens 
Als ik dit stukje over de Maria Ommegang voor Inzoomen 
schrijf, is het bijna eind oktober. Een maand waarin we 
in het 73ste jaar van de bevrijding van Bergen op Zoom 
de gesneuvelden herdenken en de herwonnen vrijheid 
vieren. Enkele dagen later is het dan alweer Allerheiligen 
en Allerzielen. Momenten waarbij we, naast aan de heiligen, 
ook aan onze doden denken. En niet alleen die uit de Tweede 
Wereldoorlog.

De Maria Ommegang is na eeuwenlang weggeweest te zijn in 
Bergen op Zoom in 1945 weer opgepakt, aan de hand van de 
belofte die kapelaan Ooijens deed in 1943, dat de Ommegang 
in ere hersteld zou worden als onze stad gespaard zou blijven 
van groot oorlogsgeweld. Die belofte is inmiddels al 73 jaar lang 
ingelost. In de oorlogsjaren en ook in alle jaren daarna is Bergen 
op Zoom groot oorlogsgeweld bespaard gebleven. Dat is op veel 
plaatsen elders in de wereld wel anders geweest.
Oorlogen met heel veel slachtoffers en heel grote fysieke en 
materiële	schade	zijn	helaas	nog	altijd	aan	de	orde	van	de	dag.	
Regelmatig worden wij ook geconfronteerd met de waanzin 

van mensen die terroristische 
aanslagen op argeloze burgers 
plegen. Deze week nog het bericht 
dat bij één terroristische aanslag 
in het centrum van de hoofdstad 
van	 Somalië	 ineens	 231	 mensen	
op slag omkwamen en honderden 
mensen gewond raakten. In 
tegenstelling tot wat daar gebeurde, 
kunnen wij, voorbereiders van de 
Ommegang in Bergen op Zoom, 
ons vooralsnog gewoon richten op 
alweer een volgende editie van de 
Maria Ommegang op 24 juni 2018. 
Ik zie de herdenkingen van nu 
dan ook als een moment waarop 
we ons kunnen realiseren dat de 
boodschap van kapelaan Ooijens 
hier nog altijd uitgevoerd kan en 
mag worden. Daarbij stilstaan, 

geeft het voorbereiden en in juni volgend jaar op straat brengen 
van onze Ommegang een nóg zinvollere betekenis. Hoe die dan 
wordt ingevuld en vormgegeven aan een dan bekend zijnd nieuw 
thema, leest u wel weer in een volgende bijdrage aan inZOOMen.

Hans Stumpel

Afscheid Chris van den Boom
Chris van den Boom (85) geeft na ruim 70 jaar de (orgel)
pijp aan Maarten. Voor de redactie reden genoeg dus om 
naar het Thaliaplein te gaan en met hem te praten over een 
mensenleven achter of beter gezegd voor het orgel. Het 
mooie van zo’n lange tijd is, dat tijdens zo’n gesprek ook 75 
jaar kerkgeschiedenis voorbij trekt!

kapelaan Ooijens afgebeeld 
in de Maria Ommegang 
foto: Dick Vermaas
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Chris begint zijn muziekcarrière 
aan de piano van een tante. Elke 
dag mag hij daar een kwartier op 
spelen. Daarmee begint een leven 
dat geheel volgens de mores van die 
tijd, zeker in katholieke gezinnen, 
wordt geregisseerd door de Kerk. 
De namen van kapelaan Smits, 
kapelaan Ooyens en kapelaan 
Sam, net als die van de Jozefkerk, 
de Martelarenkerk, de H. Hartkerk 
(waar hij een jongenskoor opricht)en 

de kerk van het Fort komen regelmatig langs. Daarmee natuurlijk 
ook de grote gebeurtenissen in de Kerk. Zo schetst Chris de 
controverse in de toenmalige Jozefparochie over invoering van 
het Nederlands in de liturgie na het tweede Vaticaanse Concilie. 
Het leidt er toe dat de helft van zijn mannenkoor ermee stopt. 
Gelukkig blijft een behoorlijk aantal jongens van het koor hem 
trouw. Dat restant vormt de basis van het huidige H.M.R.

Zoals iedere Bergenaar, die iets met kerkmuziek heeft, de naam 
van Frits de Groot kent, komt die ook regelmatig voor in ons 
gesprek. Frits vraagt Chris voor de Jozefkerk. Uiteindelijk landt 
Chris in de Lourdeskerk. Het is daar waar hij recentelijk voor 
het laatst het grote orgel bespeelde. Zijn gezondheid noopt hem 
helaas daar een punt achter te zetten. Omdat Chris beide heeft 
gedaan, is er natuurlijk een vraag van ons over de samenwerking 
organist	 en	 koordirigent.	 Dat	 is	 een	 heel	 fijn	 spel	 van	 elkaar	
aanvullen. Zij samen maken de keuze van de gezangen en tijdens 
een dienst zijn ze van elkaar afhankelijk. Pas dan kan een koor 
met volle inzet klinken zoals het bedoeld is.

Als je zo’n lange tijd bij diensten van rouw-, trouw- en hoogfeesten 
achter het orgel zit, gebeuren er natuurlijk zaken die in herinnering 
blijven. Een aantal daarvan kunnen beter niet aan het papier 

worden toevertrouwd, maar een enkele moet hij toch even kwijt. 
Een tweeling die op dezelfde dag trouwt en een weddenschap 
sluit over wie van de twee het hardst “ja, ik wil!” roept. En er 
was echt een winnaar! Maar ook een uitvaart met in de kerk een 
zoon van de overledene en een kerkganger die als hobby heeft 
het bezoeken van uitvaarten. Op het altaar is het drukker dan in 
de kerk. Tussendoor verrast hij ons nog met de uitspraak dat de 
wereld steeds slechter wordt omdat er zo veel goede mensen 
dood gaan. Typisch Chris! Problemen? Natuurlijk, wie mag de 
solo’s zingen, wie bepaalt het repertoire?

Terugkijkend zijn er veel goede zaken, maar ook teleurstellingen. 
Grote winst van de huidige tijd is de deelname van vele vrijwilligers 
aan de kerkelijke organisatie. Hij krijgt pretoogjes als we het 
krijgen over een aantal onvergetelijke Ceciliafeesten waarop 
door ad hoc gevormde groepen zoals een volkszanggroep, 
prachtige kritische liederen worden gezongen. Al met al een 
rijk gevuld (kerkelijk) leven waarop met plezier kan worden 
teruggekeken. Onder dankzegging voor zijn jarenlange trouwe 
dienst aan de kerk in het algemeen en “het Fort” in het bijzonder, 
wensen wij Chris, ondanks zijn afnemende gezondheid, nog een 
aantal goede jaren toe.

Lucie Venmans, Ton Segers

Afscheid van Bertha Loggers
Alle goede dingen bestaan uit drieën, drie keer namen wij 
afscheid van “onze” Bertha. Bertha was vorig jaar na de Kerst al 
in stilte gestopt. In petit comité hebben wij dit gevierd met een 
etentje. Maar in stilte vertrekken past niet binnen onze parochie.

Na jarenlange inzet voor de kerk en de kinderwoorddienst nam 
Bertha	 uiteindelijk	 10	 september	 officieel	 afscheid	 in	 de	 kerk.	
Tot haar grote verrassing werd zij toen in het zonnetje gezet en 

17



ontving zij uit handen van Pastoor Paul 
een mooie herinnering. Bertha, bedankt 
voor je inzet en de vele mooie jaren die 
wij samen mochten werken!

Bertha stond altijd voor ons klaar
Stak een helpende hand toe
Waar ze maar kon
Haar gezelligheid en oprechte interesse
Maakte haar tot onze rots in de branding
Eerst in de Heilig Hart en 
later in de Lourdeskerk
Bertha, uniek en bijzonder
Een welverdiende blijk van waardering
Voor een hart van goud.

Werkgroep KinderWoordDienst

Gerarduskalender 2018
Het jaar 2017 heeft nog maar één maand. De nieuwe 
Gerarduskalender is weer te koop! Misschien voor u zelf of 
om iemand een plezier te doen. Elke dag een mooie spreuk 
om te overdenken en een mopje, wetenswaardigheid of 
gedichtje op de achterkant. 
Een kadootje voor € 7,--, waarmee u het diaconiewerk van de 
Paters Redemptoristen ondersteunt.
U kunt deze kalender op verschillende weekenden aanschaffen 
na de kerkvieringen of bij 
Mevr. C. Thissen – Borghouts, 
Borgvlietsedreef 86 in Bergen op Zoom. 
Telefoonnr. 0164 – 236707.

ALLEEN AL DAAROM
Om stilte om mij heen te hebben,
alle spanning te laten wegebben
wil ik graag met zachte schreden
deze stille ruimte binnentreden.

Om even stil te zijn en ingetogen,
mezelf	te	zijn	en	flauw	gebogen
te lispellen een oprecht gebed,

daarvoor heb ik mij hier neergezet.

Om even niets te hoeven horen,
maar rustig kijkende naar voren

te denken aan wat ik heb gedaan
alleen al daarom wilde ik gaan…

Uit: De Roerom

Familieberichten
Gedoopt
Margriet Raaijmakers
Olivier van Overveld
Julia Bosters
Frenk Bosters
Romano Elst
Christiano Schot
Timothy van Welie
Fleur Derwig
Job Withagen
Fleur Withagen
Djaylee Ooye
Kyara Elzakkers
Ashley Elzakkers
Maud Nuijten

Huwelijk
Sjaak Collijn en Debbie Noordijk
Roland Brusket en Djoeke Elst

Overleden
Truus Geers-de Bruijn 91 jaar
Martha Franken-van Eekeren 93 jaar
Toos van de Voorde-Verdult 81 jaar
Addy de Krom-van Leijsen  74 jaar
Cornelis Roest 83 jaar
Toon de Kort 72 jaar
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In memoriam: Addy de Krom van Leijsen
Afgelopen maandag 11 september 
werd onze dagroutine hard verstoord 
door het bericht van het wel zeer 
onverwachte overlijden van Addy. 
Zij was dertig jaar getrouwd met Ko 
en een bijzondere vrouw met veel 
werkzaamheden rond en in de kerk. 
Een echtgenote, moeder en oma, die 
altijd klaar stond voor man, kinderen 
en kleinkinderen. Betrokken en 
aanspreekbaar voor iedereen en altijd 
klaar om te helpen waar het nodig 
was. Kortom: iemand waar je op kon 
bouwen.

Addy was vanaf januari 2006 lid van de Lievevrouwecantorij, toen 
nog rouw- en trouwkoor genoemd. In 2008 zijn wij als tweehoofdig 
koppel gestart om alles m.b.t. het weekkoor in goede banen te leiden. 
Dat wil zeggen Addy m.b.t de organisatie, coördinatie, aanspreekpunt 
binnen en buiten het koor. Het was haar op het lijf geschreven.

Intussen	hadden	we	een	officiële	naam,	Lievevrouwecantorij,	waar	ze	
erg trots op was en waar ze ook zingend deel van uitmaakte. Zingen 
was haar lust en haar leven ook bij HMR en o.a. Zin op Zaterdag 
maar ook heel anders zoals onder meer bij een Chantgroep. Dat was 
weer ontspannend op een heel andere manier.

Na een periode met gezondheidsproblemen vorig jaar, besloot ze om 
zich terug te trekken uit haar spilpositie bij de Lievevrouwecantorij. 
De periode van het regelen van haar opvolging was zeer intensief, 
maar is naar haar volle tevredenheid verlopen. Bij het afscheid als 
coördinator had Addy voor ons allen mooie woorden die ik graag met 
iedereen wil delen.

Er is een tijd van oppakken en loslaten, van zingen en stil worden.
Van haalbare doelen nastreven en die 
dingen doen, die haalbaar zijn.
We mogen blijven woekeren met onze talenten en vanuit 
onze wijsheid die we hebben opgebouwd handelen en 
dienstbaar zijn aan onszelf en de ander. Dat het zingen met 
elkaar moge getuigen hiervan. Dat wens ik ons samen toe.

Volgens mij was de afscheidsdienst voor Addy hier een duidelijk 
voorbeeld van.
VOOR ALTIJD IN ONS HART

Muzikaal coördinator Lievevrouwecantorij
Cocky Asselbergs - Stuart

Op 11 september jl. is Addy plotseling overleden. Een schok 
en groot verlies voor haar man Ko, kinderen en kleinkinderen.
Eindeloos, grenzeloos, liefdevol aanwezig is de tekst op het 
gedachtenisplaatje. Kernwoorden die Addy zo typeerden. Ze 
heeft veel betekend voor de geloofsgemeenschap van de 
Lievevrouweparochie.
Addy heeft begin 2016 het initiatief genomen om met een aantal 
mensen Zin op Zaterdag binnen de Lievevrouweparochie vorm en 
gestalte te geven. Verbinding, verdieping en vernieuwing is waar Zin 
op Zaterdag voor staat en die zijn mede door Addy aangedragen. 
Wij missen haar als mens en lid van onze werkgroep.
Blijvend geïnspireerd door Addy zullen we als werkgroep Zin op 
Zaterdag voortzetten.

Namens de werkgroep Zin op Zaterdag,
Claartje van Tilborg - van Broekhoven.
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