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Van de redactie
Voor u ligt alweer nummer 2 van jaargang 10. Uiteraard speelt de 
komende veertigdagentijd en het naderende Paasfeest een grote rol 
in dit lentenummer. Wat echter vooral zal opvallen in deze uitgave, 
is de zeer prominente plaats die onze jongeren innemen. Heel wat 
redactieruimte wordt in beslag genomen door verslagen van de 
vele activiteiten die ontplooid zijn en nog worden. Enthousiaste 
verhalen die alle lezers laten meegenieten. Natuurlijk doen ook dit 
jaar weer heel wat kinderen hun Eerste Heilige Communie en zijn 
de wat oudere bezig met hun voorbereiding op het Vormsel. Als 
de uitdrukking “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” nog steeds 
geldt, zit het in onze geloofsgemeenschap wel goed.

Naast de pastorale artikelen, zijn er de notities van de bestuurstafel. 
Er wordt gesproken met een tweetal vrijwilligsters en er is een 
overzicht van allerlei op handen zijnde activiteiten in en buiten 
onze parochie en een gedachte over de Maria Ommegang.

De redactie is ook in gesprek met het parochiebestuur over het 
plaatsen van advertenties in ons parochieblad. We schreven 
over de noodzaak daarvan al in een van de vorige edities. Het 
produceren van een kwalitatief goed blad in een zo’n grote oplage 
levert een behoorlijke aanslag op de toch al niet ruime fi nanciële 
middelen van onze parochie. Daarom willen we in de toekomst een 
bescheiden ruimte reserveren voor het plaatsen van advertenties. 
Zodra we wat meer helderheid hebben over de tarieven voor het 
plaatsen van een advertentie in ons blad, zullen we potentiële 
kandidaten benaderen. Als u daarop niet wilt wachten, meldt u 
dan vast aan op de parochieadministratie!

Ondertussen blijven wij schrijven en u blijft ons daarbij helpen. We 
zien uw bijdrage voor het zomernummer dan ook graag tegemoet 
uiterlijk op 27 april 2018.

Ton Segers
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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 10.00 uur
Jacquelineflat:	  1e, 3e en 4e vrijdag van 

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

maand 14.30 uur
 
De vieringen zijn een Eucharistieviering of een viering van  
Woord, Gebed en Communie. In de woensdageditie van de Bode 
en op de website www.lievevrouweparochie.nl vindt u de aard 
van de viering.
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Pastoraal woordje
De steen is weggerold …… Hij leeft!
Met dit thema willen we ons 
voorbereiden op het Paasfeest 
2018. Wat moet er door de vrouwen 
zijn heengegaan toen ze bij het 
graf kwamen en zagen dat de steen 
was weggerold?

Misschien was hun eerste gedachte aan grafschennis. Ze kunnen 
onze Heer zelfs als Hij in het graf ligt niet met rust laten en de 
eerbied geven die Hij verdient. Misschien waren ze bevangen 
door angst, want deze situatie is niet normaal. Het is niet normaal 
wat hen overkomt.

In het graf zien ze een jongeman in een wit gewaad zitten die zegt 
dat Jezus verrezen is. Hij is niet hier. Hij leeft.
Met deze boodschap gaan ze naar buiten en uit vrees zeggen 
ze het tegen niemand. De reactie is zo te begrijpen. Het mysterie 
van Verrijzenis gaat ons bevattingsvermogen te boven. Dat maakt 
Pasen zo mooi. Daarom is het Paasfeest het belangrijkste feest 
en de kern van ons geloof.

Jezus leeft ook na zijn lichamelijke dood. De steen is weggerold 
voor zijn graf en daardoor kan iedere steen weggerold worden die 
ons leven op een dood spoor kan zetten. Door De Verrijzenis van 
Jezus wint het leven het altijd van de dood!

Zalig Pasen
Pastoor Paul Verbeek

Van de bestuurstafel
Op	 5	 januari	 is	 er	 officieel	 afscheid	 genomen	 van	 Etienne	
Gladdines. Etienne heeft jarenlang de verantwoording over de 
financiën	gehad	en	dit	in	functie	als	penningmeester	van	onze	

Lievevrouweparochie. Hij 
toonde zich niet alleen zeer 
competent	op	het	financiële	
vakgebied, maar ook wist hij 
meermaals een waardevolle 
inbreng te leveren als het om 
strategische keuzes ging. 
Namens de parochie ben 
ik hem dan ook veel dank 
verschuldigd. Binnenkort 
hoop ik de nieuwe 
penningmeester aan u te 
mogen voorstellen en wel 
als de formele procedure 
succesvol is doorlopen.

Eind januari is de jaarlijkse Actie Kerkbalans weer van start 
gegaan. Voor onze parochie is de Kerkbalans van enorm belang, 
omdat door deze actie wij de balans tussen enerzijds inkomsten 
en anderzijds uitgaven in evenwicht willen houden. Gezien de 
hoge lasten, waarvoor wij staan, kunnen wij niet zonder uw 
financiële steun. Uw bijdrage is hard nodig voor bijvoorbeeld 
de gebouwen met verwarming, onderhoud en verzekeringen, 
de inspanningen die voor kinderen en jonge gezinnen worden 
geleverd en de eucharistievieringen die wij willen blijven 
verzorgen in beide kerkgebouwen. 
Met uw hulp kunnen wij naast een sluitende begroting ook het 
jaar zonder tekorten afsluiten. Alvast heel veel dank voor uw 
broodnodige steun.
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Dit jaar vieren we nog een heel bijzonder feest: ons kerkkoor 
van Onze Lieve Vrouw van Lourdes bestaat maar liefst honderd 
jaar. Op zondag 8 april staat het koor in het licht van een eeuw 
kerkgezang. Wat een unieke gebeurtenis! Gelukwensen aan alle 
koorleden zijn zeer verdiend.

Tot slot wil ik alle vrijwilligers van onze parochie, op welk terrein 
dan ook actief, danken voor hun inspanningen. Immers, zonder 
die vele vrijwilligers kan onze kerkorganisatie niet naar behoren 
functioneren.

Namens het parochiebestuur
Jan van Wijk

100 jarig jubileum
Kerkkoor Onze Lieve Vrouw van Lourdes
Op zondag 8 april 2018 (Beloken Pasen) vieren we in de 
Hoogmis om 11.00 uur in de parochiekerk Onze Lieve Vrouw 
van Lourdes het 100 jarig bestaan van ons kerkkoor.

Het is heel bijzonder, dat een kerkkoor zovele jaren blijft bestaan. 
Het koor was al 10 jaar eerder actief voordat de kerk Onze Lieve 
Vrouw van Lourdes is gebouwd/ingezegend. In al die jaren is de 
liturgie met grote kwaliteit ondersteund en heeft het koor haar 
bestaansrecht meer dan bewezen. Zeker na 100 jaar mogen we 
dankbaar zijn voor zo’n vitaal koor in onze Lievevrouweparochie.

In de feestelijk Eucharistieviering op zondag 8 april zullen wij dit 
heuglijk feit vieren. Na deze viering is er een bijeenkomst voor 

de parochie om de leden van het kerkkoor te ontmoeten en te 
feliciteren. Over de locatie hiervan volgt nog nader bericht.

Naast dit jubileum vieren we dit jaar ook, dat de parochiekerk 
Onze Lieve Vrouw van Lourdes 90 jaar bestaat. Op zaterdag 15 
september (op de dag van het feest van Onze Lieve Vrouw van 
Smarten) zal daaraan volop aandacht worden geschonken met 
passende feestelijkheden.

Jan Foesenek
diaken/teamleider

Vrijwilligers in actie   
Annemie Asselbergs en Francine de Weert 

Soms zijn er dagen dat het niet zo 
goed met je gaat: je bent ziek, je maakt 
een moeilijke tijd door of je voelt je 
eenzaam. Allemaal zaken die iedereen 
weleens meemaakt in zijn leven. 
Het is goed te weten dat er in onze 

parochie mensen zijn die dan bij je langs willen komen om 
met je te praten en naar je luisteren. Dat zijn de mensen van 
de bezoekgroep. Op 7 juli 2008 is deze groep, die vanuit de 
Gertrudisgeloofsgemeenschap is ontstaan, opgericht. De 
mensen van het eerste uur waren Addy de Krom, Annelies 
Pelzer, Francine de Weert, Annelies van Koulil, pastoor Rud 
Smit en zuster Paula Friskes.

Francine de Weert en Annelies Pelzer zijn de enigen die nog bij 
deze groep betrokken zijn. Francine neemt samen met Annemie 
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Asselbergs en Ans Stuart het voortouw om de bezoekgroep 
haar werk te laten doen en in stand te houden. Samen met vele 
anderen bezoeken zij parochianen die het fijn vinden dat iemand 
langskomt om naar hen te luisteren. Namen krijgt de groep door 
van het parochiebureau of via persoonlijke contacten bijvoorbeeld 
bij het koffiedrinken na de vieringen. Sinds de fusie zijn de 
bezoekgroepen van de verschillende kerken bij elkaar. Het was 
zoeken en aanpassen, want elke groep had haar eigen werkwijze, 
maar de samenwerking is goed verlopen.

Mensen willen hun verhaal kwijt over hun verleden, man, kinderen 
of ziekzijn en stellen aandacht vanuit de kerk erg op prijs. 
Sommigen zijn na enkele bezoeken al tevreden, dankbaar of blij en 
anderen blijven jarenlang contact houden. Voor elk bezoek wordt 
de persoon in kwestie gebeld met de vraag wanneer een bezoek 
gelegen komt. De te bezoeken adressen worden verdeeld onder 
alle vrijwilligers. In de kerstperiode worden, in samenwerking met 
Caritas, kerstrozen rondgebracht. Drie à vier keer per jaar komt 
de groep bij elkaar en wordt besproken hoe de bezoeken worden 
ervaren en waar de behoefte ligt. Ieder lid van de bezoekgroep 
heeft haar eigen manier van werken. De vrijwilligers hoeven dit 
werk niet alleen te doen en krijgen steun van diaken Jan Foesenek.

Annemie heeft een aparte afdeling binnen deze groep onder haar 
hoede. Dat zijn de nabestaanden. In dit geval zijn dat de mensen 
die bekend zijn bij de parochie omdat de uitvaart in een van onze 
kerken plaatsvond of een dienst in de aula van het crematorium, 
waarbij een pastor betrokken was. Meestal gaat een van de 
pastors kort na een overlijden op bezoek. Na drie maanden neemt 
Annemie contact op en vraagt hoe het gaat. Er zijn twee soorten 
nabestaanden. De ene groep is de groep waarbij een partner 
achterblijft en waarvan het adres gemakkelijk te achterhalen is. 
Een andere groep wordt gevormd door kinderen die achterblijven 
of de groep zonder kinderen maar misschien wel met andere 
familieleden.

Van de overledene komt een kruisje in de kerk te hangen. Bij 
de Allerzielenviering, waarbij Annemie ook betrokken wordt, 
kunnen de kruisjes worden opgehaald. Een jaar na het overlijden 
ontvangen de nabestaanden een kaartje om te informeren of het 
goed gaat en wordt het kruisje, indien gewenst, thuisgebracht. 
Sommigen willen dat de kruisjes blijven hangen maar als er 
geen nabestaanden meer te achterhalen zijn, worden ze alsnog 
verwijderd en hergebruikt. Onze vrijwilligers verwijzen de 
nabestaanden eventueel ook door naar de bijeenkomsten van 
“Rouw en Verlies”.

Annemie en Francine zongen in het Rouw- en Trouwkoor en 
werden door Addy de Krom gevraagd om mee te doen met de 
bezoekgroep. Ze zingen allebei nog bij de Lievevrouwecantorij en 
passen graag op hun kleinkinderen. Annemie verzorgt tweemaal 
in de week het Middaggebed, zingt bij het Toonkunstkoor, schildert 
iconen en is bestuurslid bij de Zonnebloem. Francine wast in 
vakantietijd voor de parochie, fietst en zwemt en is bovendien 
mantelzorger.

Francine en Annemie zouden graag zien dat wordt doorgegeven 
wanneer iemand behoefte heeft aan aandacht. Ze wensen dat de 
Lievevrouweparochie daardoor een hechte gemeenschap wordt 
en blijft. Dat is een mooie gedachte waarbij ik me graag aansluit. 
Francine en Annemie en ook jullie collega’s veel succes met dit 
mooie werk.

Lucie Venmans
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Nieuw spandoek
Vanwege de naamswijziging van de parochiewebsite naar 
www.lievevrouweparochie.nl is er inmiddels een nieuw 
spandoek met aangepaste naam op het parochiecentrum 
aanwezig. Het is van zo’n materiaal gemaakt dat het zowel 
binnen als buiten te gebruiken is.

Graag breng ik dit onder uw aandacht, zodat u het bij activiteiten 
die ondernomen worden als extra PR en ‘gezicht naar buiten’ 
kunt gebruiken. Bevestigingsmateriaal voor het spandoek is 
vanzelfsprekend aanwezig. Graag op bijbehorende aftekenlijst 
uw naam en telefoonnummer vermelden, zodat iedereen kan 
lezen bij wie het spandoek te bevragen is indien het niet op het 
parochiecentrum aanwezig is. Ik roep ieder op er veelvuldig 
gebruik van te maken!

Elma Bastianen-Luijks

Kerstdiner met de zusters 
Op vrijdag 22 december 2017 was het weer zover. Het jaarlijks 
kerstdiner dat door pastoor Paul Verbeek al enkele jaren 
achtereen voor de zusters, die woonachtig zijn in Het Nieuwe 
ABG, op de pastorie wordt georganiseerd.

Ook deze keer was het een 
gezellig samenzijn waarbij 
behalve de zusters Marie-
Cecile, Veronica, Letitia, 
hun begeleidster Marlies 
en Paul, ook diaken Jan 
Foesenek en ikzelf aan 
de sfeervol gedekte tafel 
aanschoven. Het meeste 
voorbereidende denk- en 
uitvoerend werk voor het 
heerlijk vier gangen diner was door Paul zelf al gedaan.

Tussen het uitserveren en genieten van de gerechten door was 
er voldoende tijd om uitgebreid te praten met de zusters, Marlies 
en de andere aanwezigen. Er werd gegeten van het door de 
zusters eerder aan de pastorie geschonken porseleinen servies 
en glimmend gepoetst zilveren bestek, wat de tafel en het diner 
een erg luxe uitstraling gaf. Zoals gebruikelijk werd er ook naar 
behoefte een lekker wijntje, frisje of watertje bij geserveerd. Het 
diner werd afgesloten met een “aangeklede koffie” zoals Paul dat 
noemt. Koffie natuurlijk, bonbonnetjes erbij en een likeurtje.

Voldaan en nog nagenietend van het diner en de gezellige middag 
keerden de zusters met hun begeleidster na enkele uren weer 
terug naar Het Nieuwe ABG.

Elly van Norden
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Sams Kledingactie
Geven is het mooiste geschenk!

Zoals u weet, kunt u elke ochtend kleding 
brengen bij de OLV van Lourdeskerk. Vorig 
jaar bracht u 9.500 kilo. Namens Sams 
Kledingactie, de organisatie die al 40 jaar 
kleding en textiel inzamelt voor het goede 
doel, hartelijk dank hiervoor.

Mart Kuipers

Nieuwjaarsontmoeting
Zaterdag 13 januari jl. was er weer de jaarlijkse 
Nieuwjaarsontmoeting van de Lievevrouweparochie. Dit jaar 
werd er voor een andere opzet gekozen en lag de nadruk op 
elkaar ontmoeten.

Rond de klok van 14 uur werd door onze pastoor Paul Verbeek 
de middag geopend en daarna vertelde Jan van Wijk namens 
het bestuur wat er in de parochie zoal ‘speelt’. Ongeveer 
160 belangstellenden luisterden in Den Enghel vervolgens 
aandachtig naar de enthousiaste uitleg en presentatie van Nancy 
van der Zande, Martijn de Weert en pastor Fredi Hagendoorn 
over het jeugd- en jongerenwerk: tienergroep On the Move en 
jongerengroep The Next Step. Daarna werd er getoost op het 
nieuwe jaar en kon men de vakkundig gemaakte film- en foto-
impressie gaan bekijken van de reis naar Lourdes van afgelopen 
september en elkaar alle goeds voor het nieuwe jaar toewensen.

In de entreehal van Den Enghel was er gelegenheid nog een flesje 

parochiewijn, kerk - koekbakvormpjes of kerkkoekjes te kopen en 
daarmee ook onze geloofsgemeenschap weer extra te steunen. 
Tevens was er een infotafel met flyers voor de Stille Omgang in 
Amsterdam op 17 maart, de Israëlreis in november dit jaar en 
Bisdombedevaart in oktober 2019. We kunnen weer terugzien op 
een zeer geslaagde middag en mooie parochiestart van 2018.

Elma Bastianen - Luijks

On the Move op 13 januari 
Op de Nieuwjaarsontmoeting van de parochie mochten Martijn 
de Weert en ik spreken over onze passie: het tienerwerk. Een 
spannende, maar tegelijk ook leuke uitdaging om voor een 
grote groep parochianen te mogen staan. 

Verschillende onderwerpen belichtten we om een zo breed 
mogelijk beeld van het tienerwerk te laten zien, zoals een 
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stukje historie, hoe het huidige jongerenwerk eruit ziet, wat we 
willen meegeven enzovoorts. We proberen de tieners tijdens 
de avonden van On the Move iets te laten zien van ons geloof. 
Dat ze op een veilige plek al hun vragen, twijfels en wijsheden 
kunnen delen, zodat wij allemaal kunnen groeien in geloof. Binnen 
de tienergroep zorgen we voor elkaar en wij laten zien aan de 
tieners dat het goed is om om je heen te kijken, om oog te hebben 
voor mensen die het minder hebben dan wij. Ook vinden we het 
belangrijk om door te geven dat er niet alleen On the Move is in 
de kerk, maar dat er een hele gemeenschap is eromheen. Dat we 
in een parochie leven, in een bisdom, in een land, in de wereld. 
Eén grote geloofsgemeenschap. Dat we samen één zijn en dat 
we er allemaal bijhoren: jong en oud, arm en rijk. Dat je als tiener 
echt niet de enige bent die gelooft. Want dat is vaak wel wat wordt 
gedacht.

We geloven erin dat de 
tieners bij On the Move iets 
meekrijgen waar ze in hun 
latere leven als volwassenen 
veel mee kunnen. We planten 
een zaadje in de tieners door 
veel gezelligheid, oprechte 
betrokkenheid, maffe spellen, 
hedendaagse onderwerpen en 
stukken Bijbel. Ook al blijven 
ze misschien niet hangen 
in de kerk, toch geloven we 

erin dat ze uiteindelijk geloof als een belangrijke waarde in hun 
leven meenemen en wellicht als ze ouder zijn terugkomen. Het 
tienerwerk is soms hard werken met weinig (zichtbaar) effect, 
maar ik geloof erin dat dit werk uiteindelijk ontzettend goed is voor 
de tieners én de parochie!

Nancy van der Zande
Leider On the Move

In april twee jaar Zin op 
Zaterdag
Al twee jaar komen we elke eerste zaterdag van de maand met 
onze bezoekers samen om te vieren, te luisteren, te mediteren, 
te dansen, te bezinnen en op pelgrimstocht te gaan langs de 
Kiek in de Pot en de Plaat. Elke keer dus een ander thema 
met de drie items: vernieuwing, verdieping en verbinding als 
leidraad. In dit artikel wil ik aan de hand van deze drie items 
een stukje terug- en ook vooruitblikken op Zin op Zaterdag.

In december hebben 
we in een kring bij het 
Maria-altaar de advent 
gevierd. In onze 
uitnodiging hadden we 
de oproep gedaan aan 
mensen om zelf een 
tekst, een lied, een 
gebed mee te brengen 
dat hen raakt. In de 
viering kwamen deze 
teksten en liederen 
aan bod en werden de 
voorbeden spontaan 

ingebracht door degenen die zich daartoe geroepen voelden. Het 
werd een mooie viering van echt samen delen en stil staan en stil 
zijn bij wat er in ons leeft. In januari werden we meegenomen in de 
vertelling over de legende van de vierde Wijze. De hoofdrolspelers 
vertelden in het verhaal over datgene waar het in het leven om 
gaat, het op zoek zijn naar eenvoud, op weg gaan met open 
handen en zijn vanuit je diepste zelf, jouw talenten met Jezus 
die ons daarin voorging. Ze vertelden dit met veel plezier en 
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bezieling. Je kon zien hoe een gedegen voorwerk er verricht was 
om dit stuk op de planken te zetten. In februari hebben we een 
klankschaalmeditatie gehad. In de stilte mochten we ervaren hoe 
de klanken ons beroerden en in ons doorklonken. Bij een kopje 
thee werd er ruimte geboden aan een ieder om te delen wat deze 
klankreis met hem of haar gedaan had.

Interactie staat binnen 
onze bijeenkomsten 
centraal. Ook als 
er bijvoorbeeld een 
lezing is, vinden wij het 
belangrijk om hierover 
van gedachten te 
wisselen zowel tijdens 
de bijeenkomst als bij 
het koffi edrinken na 
afl oop. In maart is het 
thema ‘Dankbaarheid 
/ dankbaar leven’ en 

in april staan we stil bij de kracht en de betekenis van rituelen. 
Op 5 mei is er vanwege Bevrijdingsdag geen Zin op Zaterdag, 
maar in juni komen we bij elkaar in een viering rondom het thema 
‘Hoop’. Van de bezoekers krijgen we terug dat de bijeenkomsten 
van Zin op Zaterdag een toegevoegde waarde hebben. Enkele 
reacties zijn: “Het heeft me weer zo geraakt”, “Wat ga ik gevuld / 
geïnspireerd naar huis”, “Ik ga zaterdagavond niet graag van huis, 
maar elke keer voel ik weer hoe goed het me doet en hoe fi jn het 
is om op deze manier met elkaar uit te wisselen”.

Wees dan ook van harte welkom om bij onze Zin op Zaterdag aan 
te sluiten en te ervaren hoe u dit beleeft.

Claartje van Tilborg en 
Jolanda Tholenaar

Stille Omgang in Amsterdam
In de nacht van 17 op 18 maart 2018 wordt in Amsterdam 
de jaarlijkse Stille Omgang gehouden. De intentie voor dit 
jaar is: Eucharistie is liefde. Eucharistie betekent letterlijk 
dankzegging.

Dankbaarheid is geen vanzelfsprekende 
levenshouding. Het moet opnieuw ontdekt 
worden. Het is onze eigen keuze. Jezus heeft 
ons daarom de eucharistie geschonken om ons 
in staat te stellen voor dankbaarheid te kiezen. 

Hij geeft zichzelf uit liefde aan ons in het teken van het gebroken 
brood. Met deze intentie kan de Stille Omgang weer een bijzonder 
moment worden voor ons die hieraan deelnemen.

We hopen met een volle touringcar naar Amsterdam te kunnen gaan.

Het programma is als volgt:
Zaterdag 17 maart 19.00 uur opstapplaats sporthal Gageldonk te 
Bergen op Zoom.
19.15 uur  vertrek naar Amsterdam
22.00 uur   Feestelijke Eucharistieviering in de Obrechtkerk

Na de Eucharistieviering koffi e en broodjes achter in de kerk
Vervolgens lopen we in het hartje van de stad de Stille Omgang
Het is een hele aparte ervaring om met duizenden katholieken 
deze stille tocht te lopen, terwijl het uitgaansleven in Amsterdam 
gewoon doorgaat.
Vol met ervaringen en indrukken keren we huiswaarts.

De kosten bedragen € 20,00 per persoon (inclusief broodjes)
U kunt zich opgeven bij:
Pastoor Paul Verbeek: Telefoonnr.: 06 8321 5322
Parochiecentrum: Telefoonnr.: 233 574
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Lezing: de Kruisweg
Op 21 maart houdt Rob van Uden, teamleider en diaken 
in de parochie Dongen, een lezing over de Kruisweg. De 
lezing is de laatste uit de reeks ‘Zing vecht huil, bid’ van de 
Oecumenische Werkgroep Spiritualiteit en vindt plaats in de 
ontmoetingsruimte van de parochiekerk in Hoogerheide.

De avond begint om 19.45 uur en eindigt om 22.00 uur. Vanaf 
19.30 uur staat koffie/thee klaar. Om de kosten te dekken vragen 
wij een (vrijwillige) bijdrage van € 5,00 per avond.
Meer informatie bij: 
Thea Dierckx: 06 48460859 en Wimke Overbeek: 614 166.

Vastenactie 2018
Doen wat niemand wil doen
Op 14 februari 2018 (Aswoensdag) is de Veertigdagentijd 
gestart, ook wel Vastentijd genoemd. We bereiden ons in die 
40 dagen voor op het Paasfeest. Het is een tijd van inkeer, 
bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus en 
het lijden van onze naasten.

Tijdens deze periode vraagt Vastenactie onze aandacht. 
Vastenactie nodigt u uit om over de grenzen te kijken. Niet zozeer 
naar de armen, maar naar de mensen die leven in armoedige 
omstandigheden. Vastenactie steunt mensen/projecten die direct 
hoop bieden aan mensen die leven in economische, sociale en 
maatschappelijk zware omstandigheden.

Dit jaar richt Vastenactie zich met name op een project in Zambia, 
een land in het zuiden van Centraal Afrika. Een middelgroot 

land met ongeveer 15 miljoen inwoners, waarvan de helft nog 
geen 15 jaar is! Het merendeel van de bevolking leeft onder de 
armoedegrens. In 1964 werd deze voormalige Britse kroonkolonie 
onafhankelijk. De Republiek Zambia heeft een gekozen president 
en parlement. Het land is de grootste koperproducent van Afrika, 
maar door de dalende koperprijzen en een zware buitenlandse 
schuldenlast staat het land erg onder economische druk. De 
aidsepidemie van de jaren ‘90 heeft een verwoestend effect op alle 
ontwikkelingsprocessen en momenteel telt het land bijna 400.000 
weeskinderen.

Het Vastenactie campagneproject 2018 richt zich op de stad 
Mbala, in het noorden van Zambia. Ook hier heeft het hiv-virus 
hard toegeslagen. Duizenden mensen zijn geïnfecteerd en velen 
overleden. De Zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria 
hebben het Households in Distress (HID)programma opgezet. Het 
doel van dit programma is om de impact van HIV/aids te verminderen 
via voorlichting en goede gezondheidszorg. Daarnaast krijgen 
mensen hulp in de vorm van trainingen, workshops en kleine 
startkapitaaltjes om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. 
De zusters zijn een weeshuis gestart, Sunsuntila. Hier krijgen de 
kinderen dagelijks een maaltijd en hun schoolgeld wordt betaald. 
Tevens is er voor de gehandicapte kinderen een school opgericht, 
waar zij onderwijs en fysiotherapie krijgen.

Dit alles kost tijd en geld! Tijdens de vastentijd vinden er in onze 
parochie diverse activiteiten plaats met als doel geld in te zamelen 
voor Vastenactie, voor het werk van de Zusters in Mbala in Zambia.

Vastenmaaltijd
De werkgroep NoordZuid coördineert dit jaar opnieuw een aantal 
activiteiten op de woensdagen in de Veertigdagentijd. Iedere 
woensdag is er om 18.00 uur een sobere maaltijd in de pastorie 
aan de Burgemeester Stulemeijerlaan 8. Telkens wordt daaraan in 
de middag en/of avond een activiteit verbonden.
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Op woensdagavond 7 maart is er een 
Poëzie & schrijfworkshop rond de 
vastentijd en het vastenproject. Op 
woensdag 14 maart is er een klusmiddag 
waarbij we klussen oppakken ‘die 
niemand wil doen’. Diezelfde avond is het 
Bijbels leerhuis. Op woensdagmiddag 
21 maart gaat pastoor Paul Verbeek in 
op de symboliek van de vastentijd en 
op woensdag 28 maart kunt u naar de 
chrismaviering. U doet toch ook een 
keer mee? Het gehele programma met 
tijden en locaties vindt u in de Bode, 
op de website en in de folder die in de 
kerken ligt. 

Verdere informatie over het project kunt u vinden op 
www.vastenactie.nl.
In het weekend van 3 en 4 maart is de collecte bestemd voor 
Vastenactie. Uw financiële steun is van harte welkom en zal goed 
besteed worden!

HUIS VAN STILTE
Laat ons een huis van stilte bouwen

Met muren van liefde
En een dak van vrede

Met kamers vol blijdschap
En een tuin

Een tuin
Met wat licht en wat schaduw

Met wat zingende vogels
En een sluimerende kat op het pad.

Laat ons een huis van liefde bouwen
Met muren van begrip

En een dak van vertrouwen
En een erf om te zonnen

En kamers
Kamers

Om in te verdwijnen
Elkaar te zoeken
Elkaar te vinden.

Laat ons een huis van stilte bouwen.

Tjits Peanstra

Seniorenmiddagen
Na twee mooie seniorenmiddagen in december op weg naar 
Kerstmis zullen er ook weer twee middagen zijn op weg naar Pasen.

Op maandag 19 maart om 14.00 uur in het steunpunt voor 
ouderen aan het Zonneplein en dinsdag 20 maart om 14.30 uur 
een eucharistieviering in de Ontmoetingskerk. Het thema van de 
middagen is: “De steen is weggerold …… Hij leeft.”
Iedereen is van harte welkom. De informatie en 
aanmeldingsformulieren zullen achterin de kerken komen te liggen. 
Onze vaste bezoekers zullen persoonlijk worden uitgenodigd.

De werkgroep

12



Vieringen Goede Week 
en Pasen
Reigershorst:   dinsdag 27 maart 10.30 uur:

ds. Bert ten Kate en 
pastoor Paul Verbeek

Het Nieuwe ABG (huis):  woensdag 28 maart 14.00 uur: 
ds. Willem Vermeulen en 
diaken Jan Foesenek

Gebedsruimte ABG:   donderdag 29 maart 9.15 uur: 
em. pastoor Rud Smit
vrijdag 30 maart 15.00 uur: 
pastor Lenie Pepels

Stuijvenburgh:   donderdag 29 maart: 14.00 uur:
ds. Willem Vermeulen en 
diaken Jan Foesenek

Jacquelinefl	at:	 donderdag 29 maart 14.30 uur:
 ds. Bert ten Kate
Meilustfl	at:	  vrijdag 30 maart 14.30 uur:

pastor Jo Staps

Boeteviering
Als voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen:
dinsdag 27 maart 19.00 uur in de St. Gertrudiskerk

Paastriduüm
De vieringen van Witte Donderdag (29 maart), de plechtige 
viering van Goede Vrijdag (30 maart) en de Paaswake (31 maart) 
zijn liturgisch één doorlopende viering. We noemen deze serie 
vieringen het Paastriduüm. De voorgangers zullen zijn pastoor 
Paul Verbeek en diaken Jan Foesenek. 

Het Paastriduüm ziet er als volgt uit:
Witte Donderdag:  19.00 uur St. Gertrudiskerk
Goede Vrijdag:   15.00 uur OLV van Lourdeskerk 

en St. Gertrudiskerk
 19.00 uur OLV van Lourdeskerk
Goede Vrijdag:   voor de jongeren:
  19.00 uur St. Catharinakapel, 

ingang Klaverstraat
Paaszaterdag:  voor de kinderen en hun ouders:

16.00 uur St. Gertrudiskerk
Paaswake:  21.00 uur OLV van Lourdeskerk
Pasen:   Eerste Paasdag (1 april) is in beide 

kerken een Eucharistieviering
 09.30 uur in St. Gertrudiskerk en
 11.00 uur in de OLV van Lourdeskerk
Tweede Paasdag:   11.00 uur Eucharistieviering

in de St. Gertrudiskerk

Muziek in de 
St. Gertrudiskerk
Zondag 25 februari 16.00 uur
Orgelconcert op koopzondag door Janno den Engelsman (GCS)
muziek van o.a. Liszt en Reger
Entree € 8,00; Vrienden van het Ibach-orgel € 4,00

Zondag 11 maart 14.30 uur
Passieconcert (Hèt Concertkoor) 
Muziek van Rheinberger (Stabat Mater) en Whitbourn (Requiem)
Entree € 25,00
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Zondag 18 maart 16.00 uur
Oecumenische Passie-cantatedienst (HMR)
Voorgangers pastoor Paul Verbeek en ds. Willem Vermeulen
koor, solisten, instrumentalisten
o.a. enkele Cantates uit: Membra Jesu nostri
van Dieterich Buxtehude (1637-1707)

Vrijdag 30 maart 15.00 uur
Kruiswegviering (HMR)
voorganger Pastoor Paul Verbeek
koor, solisten, instrumentalisten
o.a. Stabat Mater van Antonio Caldara (± 1670-1736)

Zondag 1 april 09.30 uur
Latijnse Hoogmis op Paaszondag (HMR)
koor, solisten, instrumentalisten
O.a. Missa in tempore belli (Paukenmesse) van Joseph Haydn 
(1732-1809)
Hallelujah van G.F. Händel (1685-1759); gregoriaans

Zondag 20 mei 09.30 uur
Latijnse Hoogmis op Pinksterzondag (HMR)
solisten, koor en instrumentalisten

Zaterdag 26 mei 16.00 uur
Orgelconcert door Laurens de Man (GCS)
Organist van o.a. de Utrechtse Janskerk
muziek van o.a. Bach en Brahms
Entree € 8,00; Vrienden van het Ibach-orgel € 4,00

Woensdag 6, 13, 20 en 27 juni 19.30 uur
Beiaard-avondconcert (GCS); luisterplaats tuin Kerkstraat 

Voor informatie zie: 
www.gertrudiscultuurstichting.nl en www.hmrkoor.eu

Op ontdekkingstocht  
in de kerk
Het thema van de peuter- en kleutervieringen van “Geef mij je 
hand” is dit jaar “Op ontdekkingstocht in de kerk”. Samen met 
de allerjongste parochiaantjes gaan we bijzondere plekken in 
de kerk bekijken.

Zo hebben we bijvoorbeeld met 
Kerstmis bij de kerststal van de 
Lourdeskerk gezeten. Daar vertelden 
we het verhaal van de herdertjes die 
op zoek gingen naar het kindje Jezus. 
Spelenderwijs leren de kinderen zo 
de kerk kennen en wordt het een 
vertrouwde plek waar ze zich op hun 
gemak kunnen voelen. Door middel 
van liedjes, een vaste structuur en 
korte verhalen zijn de vieringen zeer 
geschikt voor jonge kinderen. Na de 
vieringen is er gelegenheid om na te 
praten onder het genot van wat drinken 
en wat lekkers. De kindjes kunnen dan 
lekker tekenen of knutselen.

Op 4 maart (Veertigdagentijd), 2 april 
(Pasen in St. Gertrudiskerk) en 20 mei 

(Pinksteren) zijn kinderen van 0 tot 7 jaar en hun familie van harte 
welkom om mee te vieren.
Tot ziens! 

Namens de werkgroep “Geef mij je hand”
Nancy van der Zande
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Kidskerk
Lieve kinderen van de Lievevrouweparochie, wij, als 
werkgroep Kidskerk, zijn vijf keer per jaar druk bezig om voor 
jullie	een	fijne	middag	in	elkaar	te	zetten.	Jongens	en	meisjes	
die er dan zijn, luisteren naar verhalen, zingen een liedje. We 
vinden het leuk om een leuke knutsel te bedenken die jullie 
dan kunnen maken of kunnen kleuren. Als afsluiting doen we 
altijd een spelletje. Een spelletje dat vroeger op de televisie 
kwam, vraag maar eens aan je papa of mama of ze het spelletje 
Ren je Rot nog kennen. Willen jullie dit ook eens meemaken, 
kom dan eens kijken wat wij doen op woensdagmiddag.

Afgelopen keer was het thema: “God is liefde”. We hebben 
een verhaal voorgelezen over een jongetje en een echo. De 
boodschap hiervan was: wie goede dingen doet of zegt, krijgt 

goede dingen terug. De knutsel die we maakten 
was een hanger met de woorden geloof, hoop en 
liefde. Wil jij die knutsel ook maken! kijk dan op de 
site “geloven is leuk” knutsel algemeen, geloof, 
hoop en liefde. De beschrijving staat op pagina 
vier. Veel plezier alvast.

Zoals gezegd komen we vijf keer per jaar bij 
elkaar. Twee keer is dat in de tuin van het 
parochiecentrum aan de Burg. Stulemeyerlaan 
8, drie keer in het cantatorium, dit is in de toren 
van de Gertrudiskerk. De derde keer dat we in het 
cantatorium zijn, beginnen we daar, maar gaan 
we halverwege naar Het Nieuwe ABG. Daar gaan 
we dan samen met de mensen die daar wonen 
gezellige dingen doen.
De kidskerk bijeenkomsten van dit jaar zijn op nog op 21 maart in 
het cantatorium en op 16 mei in de tuin van de pastorie. Het zou 
leuk zijn als je komt. Iedereen is van harte welkom. Informatie kunt 
u krijgen via annemarie.dekock@astellas.com

Werkgroep Kidskerk
Petra Reijnders

Paasactiviteit voor kinderen
Op paaszaterdag 31 maart zijn alle kinderen met hun 
vaders en moeders welkom van 16.00-17.00 uur in de St. 
Gertrudiskerk. Daar kun je meelopen met de leerlingen van 
Jezus in het Paasverhaal. Het thema is ‘Van donker naar 
licht’. We maken mee hoe de leerlingen eerst bij de pakken 
neerzaten en daarna de hoop terugvinden. Ze nodigen jou uit 
om ook lichtdrager te zijn!
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Tijdens de Paasactiviteit 
beelden acteurs het 
paasverhaal uit in 
verschillende scènes. We 
lopen met hen mee door de 
St. Gertrudiskerk. Onderweg 
zingt het kinderkoor 
paasliedjes, onder andere van 
Trefwoord. Bij iedere scène 
mag je zelf ook nog even aan 
de slag, doen en beleven. De 
Paasactiviteit is bedoeld voor 
kinderen van groep 3 t/m 8 en 
hun familie. Meer informatie bij 
het pastoraal team of via het 
parochiebureau.

Pastoraal werkster 
Fredi Hagedoorn

Eerste Heilige Communie
Een frisse wind waait er deze dagen als je even een wandeling 
buiten maakt. Een frisse wind heeft er ook gewaaid door de 
werkgroep Eerste Communie. En zoals dat na een wandeling 
ook gaat, zijn we vorig jaar september met frisse moed, veel 
energie en vooral met veel plezier als nieuwe werkgroep 
Eerste Communie aan de slag gegaan.

Het project is hetzelfde gebleven, maar natuurlijk wel wat 
aangepast aan de ervaringen die we vorig jaar weer opgedaan 
hebben. De locatie van de themaochtenden is sinds dit jaar 
de brede school Het Palet geworden. Een open, lichte school 
waar de zon lekker door de ramen schijnt en zowel de kinderen, 
begeleiders en ouders alle ruimte hebben om zichzelf te zijn. Met 
nadruk noem ik ook de ouders want de inbreng van de ouders 
is dit jaar groot en dat vinden wij als werkgroep heel prettig. 
Sommige ouders helpen mee in de groepjes om te zorgen dat alle 
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kinderen de aandacht krijgen die ze verdienen. Andere ouders 
helpen mee om alles klaar te zetten en weer mee op te ruimen. 
Dat is heel prettig als je zo’n grote groep van, ook dit jaar, 48 
kinderen hebt. En ook later in het programma hopen we dat er 
weer verschillende ouders zullen zijn om de kerk, waar hun kind 
de Eerste Communie gaat doen, feestelijk te versieren.

Als deze inZOOMen verschijnt, hebben de kinderen zich 
voorgesteld aan de mensen die op zondag naar de kerk gaan. 
Ze hebben al meegezongen op de repetitie van het kinderkoor en 
met een speurtocht de kerk verkend. Zo laten we de kinderen en 
hun ouders niet alleen kennismaken met de verhalen van Mozes 
en Jezus, maar leren zij ook een deel van de parochie kennen 
en de mensen die daarbij horen. Een parochie als een plek waar 
ruimte en tijd is voor iedereen dus ook voor de kinderen en hun 
ouders. Ik hoop dat wij als Lievevrouweparochie dit beeld aan 
hen mee kunnen geven. Wij doen er als werkgroep in ieder geval 
ons best voor en we genieten er erg van. Ik hoop de kinderen, 
hun ouders en u ook. Op 15 en 22 april mogen de kinderen hun 
Eerste Heilige Communie doen en mogen ze voor het eerst delen 
van het brood van Jezus. Misschien komt u ook naar de kerk en 
bent u erbij, om samen met hen in een feestelijke viering te delen 
van datzelfde brood.

Namens de werkgroep Eerste Communie
pastoraal werkster Mary Zopfi-de Bruijn

Het kinderkoor
Zing je mee, Zeg niet nee
Maar sta op en zing mee
Het is geen grap, Geen naam heeft dit koor
Heb je ‘n idee, geef het door

Dit zijn een paar 
zinnetjes die ik 
op een melodietje 
van een liedje heb 
geschreven. Wie 
weet, kennen jullie 
dit liedje wel. Ga je 
mee, zeg niet nee 
…… De kinderen 
van het kinderkoor 
kennen dit liedje 
wel en zouden dit 
liedje wel aan jullie 
willen leren en nog 
vele andere liedjes.

Wij zingen elke 
maandagmiddag 
in de het Praathuis. 

We verzamelen om 5 voor 4 zodat we om 4 uur kunnen beginnen. 
Pieter Jan (PJ) is onze dirigent, hij leert ons de liedjes en we 
bedenken er soms ook dansjes bij. Ook zijn er jongens en meisjes 
die een instrument bespelen. Zo hebben we met de kerstviering in 
de Gertrudiskerk een harpspeelster gehad en een trommelaar. PJ 
heeft ook wel eens instrumentjes bij zich en dan kunnen we samen 
muziek maken. We zijn nu met zijn vieren en we zouden het heel 
fijn vinden dat er nog meer kinderen bij komen. Voor informatie 
kunnen jullie ouders mailen naar petra.reijndershack@home.nl.
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Boven aan het stukje stond een gedeelte van een liedje. Heb 
jij een mooie naam voor het koor, geef het dan door aan petra.
reijndershack@home.nl, en wie weet wordt jouw naam wel 
gekozen.

Wij zien jullie graag op maandagmiddag 5 voor 4 in het Praathuis 
van de OLV van Lourdeskerk in de Prins Bernhardlaan. Alle 
kinderen uit de parochie zijn daar van harte welkom. We zingen 
in diensten van beide kerken en soms ook op andere plaatsen. 
Laatst hebben we opgetreden bij “Tussen de schuifdeure”. Wie 
weet wat er nog meer op ons pad komt. Kom het ontdekken.

Groetjes van Jelle, Joppe, Mirthe, Sadeesha, PJ en Petra

Vormselvoorbereiding
De kinderen uit groep 8 die gevormd willen worden, bereiden 
we voor op de vormselviering. Het is niet heel vanzelfsprekend 
om voor het vormsel te kiezen. En te leren over de Heilige 
Geest is ook niet eenvoudig. Maar het lukt wel!

Al enkele keren kwamen we bij elkaar. We deelden met elkaar onze 
levensweg en de waarde die we hechten aan de sacramenten 
op dat pad. We maakten een gebedssnoer van mooie gekleurde 
kralen. De kralen helpen om je gedachten op een rijtje te zetten en 
daarover te praten of iets te vragen aan God als je dat wilt.

In de presentatieviering van zondag 28 januari leerden de andere 
parochianen de vormelingen kennen. Een fijne viering waar elke 
vormeling zijn of haar bijdrage aan kon geven. Samen stonden 
we stil bij hoe je contact kunt maken met God. Met behulp van het 
al eerder gemaakte gebedssnoer of door naar de kerk te komen. 
Ook hoorden we het verhaal van de armetierige vlammetjes die 

graag weer op wilden bloeien. Dat vertelde ons hoe waardevol het 
is, om het vlammetje dat in je brandt te verspreiden. Of de vlam 
groot of klein is, dat maakt niet uit. Als je het verspreidt, blijft het 
licht er altijd.

Op vrijdag 25 mei is de vormselviering in de OLV van Lourdeskerk, 
om 19.00 uur. De kinderen worden gevormd door vicaris Wiel 
Wiertz.

Marjet Lubbers
Pastoraal werkster Fredi Hagedoorn

The Next Step in actie
Jongerengroep The Next Step timmert aan de weg. Maandelijks 
komen de jongens en meiden van 16 t/m 30 jaar op vrijdagavond 
bij elkaar voor een thema-avond. De afgelopen maanden spraken 

18



ze al samen over 
Maria en zetten ze een 
kerstviering in elkaar. 
In januari hebben ze 
samen gebrainstormd 
over een diaconale 
actie. Enkele actieve 
vrijwilligers uit de 
parochie vanuit 
Caritas en de 
Egidiusgemeenschap 
hielpen hen daarbij. 
Binnenkort zult u van 

deze brainstorm het resultaat in de kerken zien. Ondertussen 
brachten de jongeren een bezoek aan het klooster van de 
Norbertinessen in Oosterhout, om een klein etmaal met de 
zusters mee te leven. En later in het jaar zal Mgr. Liesen zelf bij de 
jongerengroep op bezoek komen om te vertellen over het Onze 
Vader (13 april) en staat er nog een workshop bibliodrama op 
het programma (18 mei). Jongeren die hun geloof (verder) willen 
verdiepen of er meer mee willen kennismaken, zijn van harte 
welkom om zich aan te sluiten. Meer informatie bij het pastoraal 
team of via het parochiebureau.

Pastoraal werkster Fredi Hagedoorn

Theater in de Kerk  
in Lepelstraat
Maak in één dag een theatervoorstelling
In onze buurparochie vindt op zaterdag 14 april 2018 Theater in 
de Kerk plaats. In de H. Antonius van Paduakerk te Lepelstraat 

maken vormelingen, tieners en jongeren t/m 25 jaar uit het hele 
bisdom samen in één dag een theatervoorstelling.
De deelnemers komen om 9.30 uur bij elkaar en gaan in diverse 
workshops aan de slag. Deskundige begeleiders helpen de 
deelnemers met het instuderen van de teksten bij drama, met het 
maken van kostuum en grime, met de muziek & zang, met dans, 
techniek en decor. Diezelfde avond nog wordt het stuk om 19.00 
uur opgevoerd in de kerk voor publiek, waarbij iedereen welkom is!
Het bijbelverhaal dat centraal staat, is het verhaal van Daniël, het 
verhaal van die wijze, dappere man die in de leeuwenkuil wordt 
gegooid, maar door God beschermd wordt.
Vormelingen, tieners en jongeren kunnen zich opgeven via 
theaterindekerk@outlook.com. Meer informatie via 
www.sintfranciscuscentrum.nl en Facebook: Theater in de kerk.

Pastoraal werkster  
Fredi Hagedoorn
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Jubileumjaar voor  
het tienerwerk
2018 is een feestelijk jaar voor het tienerwerk in de parochie. 
Het bestaat namelijk alweer 12,5 jaar! Reden voor een feestje 
en dat gaan we dan ook doen! 

In het weekend van 29 en 30 september 2018 vindt er een 
programma plaats voor de huidige On the Movers, maar ook voor 
(oud-)leden, (oud-)leiders en iedereen die zich betrokken voelt bij 
de tieners en jongeren in onze parochie. Het hele programma is 
nog niet bekend, maar dat het leuk wordt, weten we zeker!

Voor nu alvast een oproep: ben jij lid geweeest of ken jij mensen 
die in de afgelopen 12,5 jaar bij de tienergroep hebben gezeten 
als deelnemer of leider. Breng ze op de hoogte! Het lijkt ons heel 
leuk om alle bekenden weer eens te zien. 
Voor meer info over het programma: zie website van de parochie.
Of mail naar: Nancyvangeel_1@hotmail.com. 

Nancy van der Zande

Een kaarsje opsteken
Veel mensen die een viering bijwonen in de 
kerk, steken dan ook graag een kaarsje op. 
Dat is een goed gebruik dat gelukkig nog 
steeds heel erg leeft. Soms echter, als een 
dienst heel druk bezocht wordt, bijvoorbeeld 

met Kerstmis, dan staan de kaarsentafels helemaal vol. Als er dan 
nog een dienst is, of er is de andere dag een uitvaart, dan kan het 

zijn dat de kosters kaarsen uitblazen en weghalen. Dat doen ze 
niet om die kaarsen weg te gooien of nog erger: om opnieuw te 
verkopen. Net als bijvoorbeeld in Lourdes, worden die kaarsen als 
de tafels minder vol geworden zijn bij een volgende dienst weer 
keurig teruggezet en aangestoken. Uw offertje als ondersteuning 
van uw gebed gaat dus niet verloren!

Ton Segers

Reis	naar	Israël
De	 parochie	 gaat	 op	 bedevaart	 naar	 Israël.	 Het	 wordt	 een	
8-daagse vliegreis van 14 tot en met 21 november 2018.

Het globale programma ziet er 
als volgt uit: Openluchtviering op 
de Berg van de Zaligsprekingen. 
We bezoeken de basiliek van de 
Aankondiging in Nazareth, de 

Catharinakerk in Bethlehem. We gaan naar Kana en maken een 
boottocht over het meer van Galilea. We bezoeken de doopplaats 
aan de oevers van de Jordaan, drijven op de Dode Zee. We lopen 
de indrukwekkende Via Dolorosa en sluiten de reis af met een 
bezoek aan Jeruzalem met het Tempelplein en de Klaagmuur.

De reissom bedraagt € 1.579,-- en de toeslag voor een 
éénpersoonskamer is € 350,--. We hebben op donderdag 1 
maart om 19.30 uur een informatieavond in het praathuis van 
de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk. Als u dit leest is die 
mogelijk al geweest.
Verdere informatie en aanmelden kan bij pastoor Paul Verbeek, 
e-mail pverbeek@bisdombreda.nl of bij Tilly Meijer, e-mail  
tilly.meijer@planet.nl.
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Beauraing Bedevaarten
Voor de 71e keer vertrekken dit jaar vanuit bisdom Breda 
weer de bedevaarten naar Beauraing, een dorp gelegen in de 
Belgische Ardennen, naar Maria met het Gouden Hart. Vicaris 
Paul Verbeek, onze pastoor van de Lievevrouweparochie, 
is sinds 1996 voorzitter van het Comité Pro Maria en gaat 
jaarlijks mee. Samen met een collega-priester, dit jaar 
pastoor Hans van Geel, gaat hij voor in de door het Comité 
samengestelde Nederlandstalige vieringen. Het jaarthema 
vanuit het heiligdom dit jaar luidt: ‘In Beauraing is Maria ook 
aan jongeren verschenen.’

Bezinning, ontmoeting, aandacht 
en rust kan ons mensen zo 
bemoedigen en sterken!
Uiteraard is er tijdens die dagen 
ruimte voor een pastoraal 
gesprek voor wie daar behoefte 
aan heeft. Paus Franciscus blijft 
ons oproepen om op pelgrimage 
te gaan en we zijn blij daar zelf 
ook met onze bedevaart naar 
Beauraing een stijgende lijn in te 
zien. We hopen dan ook dat we met 
weer een groeiend aantal pelgrims 
op bedevaart mogen gaan en 
Maria met het Gouden Hart mogen 
gaan danken en vereren op de 
plek waar zij in 1932 en 1933 in de 
tuin verscheen aan vijf kinderen. 
Met dit speciale jaarthema hopen 
we ook meer jongeren kennis 
te kunnen laten maken met dit 

bijzondere verschijningsoord. U wordt / jullie worden van harte 
uitgenodigd!

De zorgbedevaart wordt gehouden in het weekend van 2-3-4 
juni en begeleid door een arts, verpleegkundigen en andere 
vrijwilligers. Zij staan samen borg voor een goede verzorging. De 
dagbedevaart is op zondag 3 juni. Voor de driedaagse bedevaart 
kunt u zich aanmelden tot en met 25 april. Voor de dagbedevaart 
tot en met 5 mei.

Op donderdag 19 april is er in de Lourdeskerk een informatieavond.
We starten om 19.00 uur met gebed bij de Lourdesgrot en 
aansluitend krijgt u uitleg en foto’s te zien over het mooie, 
ingetogen heiligdom van Maria met het Gouden Hart.
Verdere informatie kunt u inwinnen bij:
Mevr. E. Bastianen-Luijks,  telefoonnr. 250 420
Mevr. J. Goossens-Veraart  telefoonnr. 256 093
Mevr. R. Jimkes-Rens,  telefoonnr. 240 063
Bezoekt u ook eens onze website: www.bedevaartbeauraing.nl

Elma Bastianen - Luijks

Vrijmarkt op Koningsdag
Zoals al heel wat jaren gebruikelijk is, wordt op Koningsdag (vrijdag 
27 april) in de Gertrudiskerk aan de zijde van de Kerkstraat, en bij 
goed weer ook buiten, de jaarlijkse vrijmarkt gehouden.

HMR-leden zetten zich ervoor in om boeken, platen, cd’s, curiosa, 
brocante, antiek, etc. te verkopen. De baten komen enerzijds ten 
goede aan HMR en anderzijds aan het onderhoud van het Ibach-
orgel en de andere instrumenten van de “orgeltuin” Gertrudiskerk.
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Als u boeken of andere van de genoemde spullen thuis in onbruik 
hebt en u zou het willen geven ten behoeve van een goed doel, 
dan kunt u contact opnemen met:
Marc Ambagts: telefoonnr. 06 5346 2307 of Conny Loeff: 
telefoonnr. 06 1586 1600.
Op zijn vroegst na half april zouden we spullen in de Gertrudiskerk 
enige tijd kunnen opslaan.
Marc Ambagts en Conny Loeff horen graag van u! 

Hans Smout

Maria Ommegang
Als ik dit stukje voor Inzoomen schrijf is het eind januari 
en zijn de weekenden, vooral in de binnenstad, gevuld met 
Vastenavendvierders. Een feest waar ik in clubverband ook 
deel van uit mag maken. Deze week realiseerde ik me dat de 
Vastenavend, net als de Maria Ommegang, direct na de Tweede 
Wereldoorlog georganiseerd van start is gegaan. En dat beide 
gestart zijn, nadat de geestelijkheid daar een rol bij speelde.

De Maria Ommegang is immers op voorspraak van kapelaan 
Ooijens als dankstoet herstart omdat Bergen op Zoom tijdens de 
Tweede Wereldoorlog groot oorlogsleed bespaard is gebleven. De 
naoorlogse Vastenavend in Bergen op Zoom werd een feit, nadat 
Deken van Dam de oprichters van dat feest had aangegeven dat 
hij niet kon blijven verbieden het feest te vieren omdat dat toch 
wel gebeurde; als het in ieder geval maar zou stoppen als op 
Aswoensdag de vastentijd  aanbrak. En aldus geschiedde.

Kijkend naar het Vastendavendmotto van dit jaar, ´Mè d´éél oew 
art´ realiseer ik me dat dit best ook van toepassing is op heel veel 
andere mensen die bij onze Maria Ommegang betrokken zijn. 

´Met heel je hart´ in 
gewoon Nederlands, 
kun je betrokken zijn 
bij de grote dankstoet 
ter ere van Maria, 
die op zondag 24 
juni 2018 voor de 
74e keer door het 
stadscentrum van 
Bergen op Zoom 
trekt. Betrokken 
als deelnemer, als 
begeleider, als lid 
van een van de 

commissies die de Maria Ommegang organiseert, als toeschouwer 
langs de kant van de weg, als tv-kijker, of misschien alleen als 
donateur, Vriend van de Maria Ommegang. De overeenkomst 
tussen die verschillende hoedanigheden is dat het hier allemaal 
om mensen gaat die met heel hun hart begaan zijn met deze 
unieke dankstoet ter ere van Maria, maar ook begaan zijn met de 
instandhouding daarvan.

Zondag 30 juni 2019 trekt de Maria Ommegang voor de 75e 
keer door het stadscentrum van Bergen op Zoom. Natuurlijk 
wordt aan dit bijzondere jubileum extra aandacht besteed. Het 
Ommegangbestuur heeft een aantal acties uitgezet die mede 
glans moeten geven aan dat bijzondere moment. Een van die 
acties is het uitbrengen van een boek over 75 jaar Ommegang. 
Daarin uiteraard foto’s en verhalen uit de afgelopen jaren die de 
Maria Ommegang hebben gemaakt tot wat die nu is. Verder komen 
er interviews in te staan met mensen die ‘iets bijzonders’ kunnen 
vertellen over bijvoorbeeld hun deelname aan de Ommegang, of 
interviews met andere mensen die daar omheen bijzonderheden 
kunnen vertellen.

(foto Dick Vermaas)
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Het bestuur is naarstig op zoek naar deze mensen. Als u dit leest 
en zelf wil meewerken aan een dergelijk interview waarmee u 
straks in dit jubileumboek prijkt, vragen wij u zich te melden bij 
de bestuurssecretaris via mail: secretaris@mariaommegang.nl Er 
wordt dan contact met u opgenomen. Voor een goede verstaander 
nog even dit: De Maria Ommegang heeft een jaarlijks wisselend 
thema. Het thema voor 2018 is intussen bekend: ‘Maria, baken 
van hoop’. In een volgende editie van inZOOMen wordt dat thema 
nader toegelicht.

Hans Stumpel

Bisdombedevaart  
2019	naar	Italië
Van 12 tot en met 19 oktober 2019 is de Bisdombedevaart 
naar	Italië,	waarin	we	de	sporen	volgen	die	H.	Benedictus	en	
zijn broeders en zusters hebben getrokken van Nederland 
naar	Italië.

Het is een 8-daagse reis en de prijs zal, afhankelijk van het 
aantal deelnemers, rond de € 795,00 liggen. We bezoeken 
verschillende benedictijnse kloosters om tenslotte uit te komen 
bij de abdij van Monte Cassino, waar Benedictus ligt begraven. 

Tegelijk maken we een geestelijke reis om de benedictijnse 
wijsheid van geloof en leven te ontdekken. In de herfst 2018 
worden in de aanloop naar de bedevaart verschillende activiteiten 
georganiseerd. De actuele informatie hierover vindt u op 
www.bisdombreda.nl. Folders met het programma liggen in het 
Parochiecentrum.

Familieberichten
Gedoopt
Sterre van Loon
Gijs Twigt
Dominico Duong van Quan
Dominico Duong van Gio Bao
Dominico Duong van Thang Tung
Bries Kremers
Annelot de Boer
Lars van Eekelen

Toetreding tot RK-kerk
Willem-Jan de Feijter
Maria mai Thi Hien

Huwelijk
Janno den Engelsman en Meike Warmoeskerken
Bas Luijsterburg en Carla Cesaro

Overleden
Aga Havermans 89 jaar
Marie Suijkerbuijk-Gevers 94 jaar
Fons de Kok 79 jaar
Lies van Steenpaal 86 jaar
Charles Cramer 90 jaar
Jo Hector-Raats 98 jaar
Kees Fiere 86 jaar
Angèla Maria Peters-Duijm  90 jaar
Riet Huesman-Havermans 82 jaar
Annemie Oomen-Verhagen 84 jaar
Lisa Wittenbols-Lacor 85 jaar
Jan van Giels 93 jaar
Gerrit Leenders 91 jaar
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