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Van de redactie
Zomer is het! Op het moment dat dit geschreven wordt, hebben 
we al zomerse dagen achter de rug, maar ook winderige en frisse 
dagen. Hopelijk is de zomer op het moment dat ons blad bij u 
bezorgd wordt, niet al te ver weg. Maar hoe dan ook, het voor u 
liggende nummer van inZOOMen is een echt zomernummer.

De zomer, tijd nemen om de accu weer op te laden, zo leest 
u in het artikel van pastoor Paul Verbeek. Net als in de vorige 
nummers kijken we terug, zoals naar het 100-jarig jubileum van het 
Kerkkoor O.L.Vrouw van Lourdes, de Eerste Heilige Communie 
van 47 kinderen en de Veertigdagentijd. Maar we kijken ook 
vooruit naar de Maria Ommegang, de busreis naar Oudenbosch 
op 6 juli, de start van het nieuwe werkjaar en de LievevrouweFair 
op zondag 9 september. De bijdragen van het bestuur, PCC en 
de Parochieraad vindt u ook in dit nummer. Pastoraal werker 
Annemiek Buijs-Tuytelaars stelt zich voor. Zij vervangt Fredi 
Hagedoorn tot 1 augustus.

Bij deze feliciteren we Fredi en Roel Hagedoorn met de geboorte 
van dochter Renske op 24 april. En we feliciteren Monique en 
Toine Jimkes met hun koninklijke onderscheiding, die ze op 26 
april mochten ontvangen. Een lach en een traan staan dicht 
bijelkaar, want helaas moeten we in deze uitgave ook aandacht 
besteden aan het overlijden van Wim Donders en Gerrit Leenders.

Als u kopij voor ons heeft, dan hebben wij die graag op uiterlijk  
17 augustus binnen. Alleen dan kunnen we er voor zorgen dat het 
herfstnummer in week 38 bij u bezorgd kan worden

Corrie Hamers

Colofon
Jaargang 10 nummer 3, 2018
Dit blad is een uitgave van de RK 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:
Annemiek Buijs – Tuytelaars, pastoraal werkster
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 0106 1051 83
t.n.v. RK Lievevrouweparochie
Bankrek. nr. misintenties: NL52 RABO 0106 1890 93
t.n.v. RK Lievevrouweparochie
ANBI (groepsbeschikking voor de Rooms Katholieke Kerkprovincie RSIN 
002609411)
Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk vrijdag 17 augustus 2018 te 
worden aangeleverd. Het nummer verschijnt in de week van 17 september.
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
Het Nieuwe ABG zusters:  Maandag, dinsdag, donderdag 

en vrijdag 09.15 uur
Het Nieuwe 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
Even de accu opladen!

Deze uitdrukking hoor ik regelmatig klinken. 
Zeker als de vakantieperiode voor de deur 
staat. We mogen het leven van alledag even 
laten voor wat het is. Wanneer de temperatuur 
boven de 30 graden uitstijgt, neemt het 
verlangen naar vakantie toe. Immers dan kun 
je afstand nemen van zoveel zaken. Het vaste 

ritme van werk en verenigingsleven leggen we stil.

De ruimte en de tijd, die hierdoor vrij komt, benutten we voor 
andere dingen. Sommigen maken verre reizen, anderen dagtrips. 
Weer anderen blijven thuis. Het voornaamste is dat een aantal 
dingen niet moet. We kunnen dit als een bevrijding ervaren en 
hierdoor voelen we ons meer ontspannen dan anders. In deze 
sfeer krijgen we de kans om een aantal zaken voor onszelf op een 
rijtje te zetten.

In dit proces mag ook ons geloof een plaats krijgen. Soms krijgt 
het zelfs nieuwe impulsen. Regelmatig hoor ik mensen zeggen 
dat ze tijdens hun vakantie menige kerk en kapel met hun bezoek 
vereren. Ze worden geraakt door de geloofsbeleving van de ander 
en men wisselt ervaringen uit. Daar waar thuis vaak een taboe 
heerst om over het geloof te praten, lukt dit wonderwel op het 
vakantieadres. Het is daarom in menig opzicht belangrijk om 
tijdens je vakantie even de accu op te laden.

Daarom wens ik u veel leesplezier toe met deze inZOOMen, die 
tevens ons vakantienummer is!

Pastoor Paul Verbeek

Kennismaken
Hoi! Ik ben de nieuwe Fredi. Dit waren mijn woorden toen ik 
op Goede Vrijdag kennismaakte met een aantal tieners en hun 
ouders voor een korte viering rondom de kruisweg. Dit was mijn 
eerste activiteit voor de Lievevrouweparochie. De nieuwe Fredi 
ben ik natuurlijk niet. Ik ben Annemiek Buijs – Tuytelaars de 
pastoraal werker die haar vanwege haar zwangerschapsverlof 
voor 20 uur per week van 1 april tot 1 augustus vervangt. 
Daarnaast blijf ik werkzaam voor 1 dag per week als pastoraal 
werker in de Bernardusparochie in de gemeente Halderberge 
en Standdaarbuiten. Ik heb in deze parochie het takenpakket 
kind en gezin.

Ik woon samen met mijn man Marius en onze drie kinderen: Anna 
(8), Bram (7) en Stijn (5) in Etten-Leur. Wij vinden naast ons 
dynamisch gezinsleven als gezin ontspanning in de natuur. In de 
zomermaanden zie je ons vaak op de fiets. In de wintermaanden 

lopen we graag te voet in het 
bos. We nemen bewust tijd om 
onze ouders te bezoeken. In de 
zomervakantie gaan we graag 
naar de boerderij boven op de 
berg in het Sauerland.
Om mijn hals hangt een tau 
kruisje. Ik voel mijzelf verbonden 
met Clara en Franciscus van 
Assisi. Tijdens mijn studententijd 
in Nijmegen heb ik het 
Clarissenklooster in Nijmegen 
leren kennen. Ik ben zo in 
aanraking gekomen met Clara 
en Franciscus en voel mij thuis in 
deze spiritualiteit.
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De eerste indrukken zijn prettig in de Lievevrouweparochie. De 
stad Bergen op Zoom is nieuw terrein voor mij. Het is leuk om dat 
te verkennen. Ik stap in een goed voorbereid takenpakket en werk 
samen in een collegiaal team. Ik doe andere, nieuwe en bekende 
indrukken op. Ik vind het prettig om met bevlogen en enthousiaste 
parochianen kennis te maken. Ik voel me welkom.

Annemiek Buijs – Tuytelaars
Pastoraal werker Lievevrouweparochie

Van de bestuurstafel
Op zondag 8 april was er een zeer bijzondere viering in O.L. 
Vrouw van Lourdeskerk, namelijk ons Lourdeskoor werd 
tijdens en na de Heilige Mis gefeliciteerd met het unieke 100-
jarig bestaan. Tijdens de eucharistieviering zorgde het koor 
voor vele, meer dan prachtige stemmen en dit luisterde het 
samenzijn op zeer voortreffelijke wijze op. Wij wensen het 
koor succes in de tweede eeuw van het bestaan.

De financiën van onze parochie gaan stapje voor stapje de goede 
richting uit. Het jaar 2017 is afgesloten met een klein positief 
resultaat van ruim vijfduizend euro. Het is voor ons een hele 
opluchting om uit de rode cijfers te zijn. Mede dankzij uw milde 
gaven is dit mogelijk geworden. Echter, financieel heeft onze 
parochie nog geen solide basis, want bij een kleine tegenslag 
is het jaarresultaat weer negatief. Wij werken verder aan het 
versterken van onze financiële positie, waardoor het voortbestaan 
van onze parochie veilig wordt gesteld. In de volgende uitgave van 
dit blad wordt onze financiële situatie nader toegelicht.

Het bestuur is uitgebreid met twee leden en dit zijn Pieter 
Nieuwenhuize en Koert Bastianen. Pieter heeft als penningmeester 
de financiën in het pakket en Koert is tweede penningmeester met 
ook een bestuurlijke opdracht voor parochiële evenementen. Dat 
zowel Pieter, als Koert zich toeleggen op de geldstromen komt 
door onze aandacht voor de financiën. Niet alleen voor de korte, 
maar ook voor de lange termijn. Succes, Pieter en Koert!
Verder dank ik al onze vrijwilligers voor hun voortdurende 
inspanningen. Immers, hun inzet is hard nodig voor onze parochie.

Namens het parochiebestuur
Jan van Wijk

Wet op de Privacy
Binnen onze parochiële administratie worden 
momenteel voorbereidingen getroffen om over 
te gaan naar een nieuw computersysteem. We 
bereiken daarmee dat meerdere handelingen 
gemakkelijker ingegeven kunnen worden. Ook 
kunnen we beter inspelen op de nieuwe Wet op 
de Privacy die zeer binnenkort van kracht wordt.

Als uw e-mailadres in onze administratie bekend is dan wordt 
het mogelijk dat u zelf uw gegevens kunt inzien en wijzigen door 
middel van de app “mijn RKK”. 

Het verzoek is dus: Geef uw mailadres door aan onze centrale 
administratie: info@lievevrouweparochie.nl zodat wij uw 
gegevens kunnen aanpassen.

Namens het parochiebestuur
Rob de Vos, secretaris
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Nieuws vanuit de PCC 2
Regelmatig komen er vragen wat de afkorting 
PCC betekent en wat deze groep doet binnen 
de organisatie van onze parochie. Het is voor 
elke vrijwilliger toch van belang te weten dat 
er de PCC is. De afkorting PCC betekent: 
Parochiële Coördinatie Commissie; het 
coördineren van alle werk dat u als vrijwilliger 
doet voor onze parochie.

De PCC bestaat op dit moment uit zeven personen die minimaal 
vier keer per jaar bij elkaar komen. Indien nodig meerdere keren. 
Ieder PCC-lid heeft een of meerdere werkgroepen waarmee hij 
of zij contact onderhoudt. We informeren hoe het gaat binnen de 
werkgroep en of er zaken zijn die niet goed of minder goed gaan. 
Deze gegevens neemt ieder lid mee naar de vergadering. Elke 
vergadering komen deze zaken op tafel en worden besproken, 
tevens wordt gezocht naar een oplossing of advies. Een oplossing 
of advies wordt dan weer teruggekoppeld naar de werkgroep. 
We proberen zo de smeerolie te zijn in de motor van vrijwilligers 
binnen onze parochieorganisatie. Namens het parochiebestuur is 
Astrid Halfhide aanwezig en diaken Jan Foesenek namens het 
pastoraal team.

Voor alle duidelijkheid wil ik u allen meegeven dat u samen de 
belangrijkste schakel bent in de organisatieketting. Zonder u als 
vrijwilliger zou de motor niet kunnen draaien. We zijn heel blij met 
u en dankbaar voor alles wat u doet in onze parochie. Samen 
zijn we sterk! Heeft u nog vragen over de PCC: u mag mij altijd 
aanspreken of bellen.

Gerard Akkermans
voorzitter PCC Lievevrouweparochie

Parochieraad
Het is voorjaar 2018 bij het schrijven van dit stukje. De 
parochieraad heeft voor het laatst vergaderd in januari en voor 
de maand juni staat de volgende vergadering gepland. De laatste 
jaren vergaderen we slechts drie maal per jaar en dan worden 
de leden van de raad bijgepraat en om advies gevraagd over 
allerhande lopende zaken in de Lievevrouweparochie. U moet 
over dit jaar denken aan projecten zoals automatisering in het 
parochiecentrum, de renovatie van het praathuis, een nieuw dak 
aan de Stulemeijerlaan, aandacht voor vrijwilligersbeleid, nieuw 
gemaakte documentatie over “kerkelijke betrokkenheid bij het 
laatste afscheid” en zo meer.

Dit is niet de eerste keer dat er over de parochieraad een stukje 
in inZOOMen staat en steeds vragen we (veelal vergeefs) om 
nieuwe leden. Ik schrijf nu dan ook de hoop neer dat er deze 
keer wel kritische parochianen zijn die willen meedenken in 
het adviesorgaan. “In de wandelgangen” is voor de oplettende 
luisteraar regelmatig te beluisteren dat men wel kritisch kan praten 
over zaken binnen de parochie. Het zou erg fijn zijn als deze 
feedback ook via het adviesorgaan bij de beleidsmakers komt.
U kunt daarvoor contact opnemen met Janine de Kok, secretaris 
van de parochieraad. janinedekok@msn.com.

Caritas - Hospice De Markies 
Bijzondere herinneringen en  
een mooie collecte opbrengst
Een fijne herinnering noemde de geestelijke ondersteuner van 
de hospice de Markies de mis in de St. Gertrudiskerk. Een van 
de gasten van de hospice had als laatste wens het bijwonen van 
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de mis in de kerk. Deze mevrouw werd door de wensambulance 
opgehaald en zo kon haar wens nog in vervulling gaan.
Dit maakt op de vele parochianen, pastoor Verbeek en de Caritas 
veel indruk.

Nog een fijne herinnering was het jubileumconcert van het 
kerkkoor O.L. Vrouw van Lourdes. Het koor beleefde onder de 
muzikale leiding van hun dirigent vele hoogtepunten en verzorgde 
schitterende liturgische vieringen. Helaas is de dirigent, Wim 
Donders, die het koor 33 jaar lang wist te inspireren, begin maart 
overleden in hospice De Markies. Pastoor Verbeek stelde met 
het parochiebestuur vast dat een van de collectes in 2018 dan 
ook voor de Vrienden van Hospice De Markies moest zijn. Het 
goede doel.

De feitelijke zorg in het hospice wordt immers betaald door de 
overheid maar voor alle andere noodzakelijke voorzieningen, 
zoals inrichting, materialen en onderhoud is het hospice geheel 
afhankelijk van sponsoring en vrijwillige bijdragen. Stichting 
Vrienden van Hospice De Markies informeert en werft vrienden/
donateurs die met financiële middelen het hospice ondersteunen. 
Zij maken mede mogelijk dat de ernstig zieke mensen in het 
hospice hun laatste levensdagen in een warme en zorgzame 
omgeving door kunnen brengen, als sterven thuis niet mogelijk is. 
De wensen en behoeften van deze gasten staan daarbij voorop.

De keuze voor dit goede doel was dus snel gemaakt en i.s.m. 
de Stichting Caritas van de Lievevrouweparochie werd de 
collecte georganiseerd in het weekend van 5 en 6 april jl. zowel 
in de St. Gertrudiskerk als in de O.L.Vrouw van Lourdeskerk. 
De Caritasinstelling wil vanuit katholieke overtuiging gestalte 
geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de 
samenleving. Ze heeft aandacht voor de concrete noden en de 
behoeften van personen en groepen van personen. Zij wil bijdragen 
aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid. De Caritas is 

een onderdeel van de diaconie en vanuit de Lievevrouweparochie 
proberen zij om te zien naar elkaar en oog te hebben voor 
maatschappelijke problemen die vooral de kwetsbare mensen 
binnen en buiten de parochie treffen. Drie kernwoorden spelen 
daarbij een centrale rol: signaleren, inspireren en ondersteunen.

De Caritas besloot om, als ondersteuning, 
het bedrag dat voor de collecte opgehaald 
was te verdubbelen. Louis Verhoeven, 
voorzitter van Caritas, kon dan ook zaterdag 
14 april namens vele parochianen, onder 
de bijzondere klanken van het Bergen op 
Zoom Blazersensemble, een bedrag van  
€ 1.609,90 overhandigen aan de voorzitter 

van de Vrienden van de Hospice De Markies, Jac Bruininkx.

Na overleg met de medewerkers van het Hospice is besloten 
waar de mooie donatie van de parochianen en de Caritas aan 
besteed gaat worden aan Digitale klokken met dagaanduiding 
voor de appartementen, Gedenkkaarsen (alle naasten krijgen 
bij het overlijden van hun naasten een gedenkkaars mee ter 
nagedachtenis) en Welkomstboeketten nieuwe gasten. 
 

Caritas
Caroline Raaijmakers-Teuns

Jubileum Kerkkoor  
O.L. Vrouw van Lourdes
Op 8 april hebben we in een feestelijk versierde kerk het jubileum 
gevierd van ”ons” kerkkoor. In september waren we vol goede moed 
begonnen met het speciale repertoire, dat op die dag gezongen 
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zou worden. Helaas ging het met Wim Donders zijn gezondheid 
bergafwaarts en moesten we het repertoire aanpassen. René 
Buijs nam de directie van de repetities en de uitvoeringen over en 
samen met hem hebben we allemaal ons beste beentje voorgezet 
om een mooie dienst te verzorgen, o.l.v. Koert Damveld. 

Mooie woorden werden gesproken door pastoor Paul Verbeek en 
vicevoorzitter Jan van Wijk, welke woorden uiteindelijk leidden tot 
de uitreiking van het prachtige cadeau: een glas-in-lood werk met 
de beeltenis van O.L. Vrouw van Lourdes. Het kunstwerk zal – na 
de herinrichting van het Praathuis (onze repetitieruimte ) - aldaar 
een ereplaats krijgen.

Wim Donders mocht het niet meer meemaken, op 2 maart is hij 
overleden, maar hij was er wel. Tijdens de hele viering vloog er 
een vlinder over de hoofden van de kerkgangers. Wim’s foto stond 
voor het koor en bij de aanvang van de viering zette Paul Wim 
in het licht door het plaatsen van een kaarsje bij hem naast het 
prachtige bloemstuk. Iedereen voelde zijn aanwezigheid en was 
ontroerd. Op het moment dat de koorleden na de dienst de kerk 
inliepen, vloog de vlinder naar de plaats waar het koor opgesteld 
was geweest.

De kerk was goed gevuld met de aanwezigheid van zeker 400 
belangstellenden. Het zingen was een feest en zo ook de receptie, 
koffie/thee met een tompouce met het logo van ons Kerkkoor, alles 
verzorgd door het parochiebestuur, waarvoor onze dank. Vanaf 
14:00 uur hebben we bij Fort Smakelijk genoten van een heerlijke 
lunch. Daar kwam nog bij dat de zon heel de dag scheen. Kortom: 
EEN DAG MET EEN GOUDEN RANDJE
Onze dank gaat uit naar allen, die - op welke wijze dan ook - 
hebben bijgedragen aan het welslagen van ons jubileumfeest.

Namens het Kerkkoor
Corrie Riedijk

Hans Smout in actie
In onze kerken zijn veel kostbare 
spullen. Alle schilderijen, beelden, 
kelken, kandelaars, monstransen enz. 
enz. moeten worden gefotografeerd,  
beschreven en geregistreerd zodat 
duidelijk is wat aanwezig is. De 
werkgroep inventaris die door Hans 
Smout wordt aangestuurd, wijst de 
inventarisatiecommissie die dit karwei uitvoert, de weg. Alle 
bezittingen, die we cultureel erfgoed noemen, wordt zo in 
kaart gebracht. Hans weet veel over deze collectie en vertelt 
graag hoe dat komt.

Hans is geboren in de binnenstad, zong al als zesjarige in het 
kinderkoor van de Maagdkerk en was leerling van de Petrus 
Canisiusschool. Na zijn opleiding tot onderwijzer gaf hij daar ook 
les en later bij Het Rijks. Het lesgeven deed hij in combinatie met 
zijn studie aan het conservatorium. In diezelfde periode werd hij 
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aan het conservatorium al docent. Velen in onze stad denken aan 
Hortus Musicus Religiosus als je de naam Hans Smout hoort.

Als tienjarig jochie kwam Hans dus bijna dagelijks in de oudste 
katholieke kerk van Bergen op Zoom, de H. Maagdkerk. Vol ontzag 
volgde hij de schilderkunsten van glazenier en schilder Joan 
Collette. Zijn liefde voor de kunst is daar geboren. Hans maakte 
vervolgens de geschiedenis van de Sint Josephkerk mee en is 
ruim 30 jaar geleden betrokken geraakt bij de heringebruikname 
van de St. Gertrudiskerk. Hij werd lid van de inrichtingscommissie. 
De Gemeente is eigenaar van dit gebouw en de vergaderingen 
vonden plaats op het stadhuis. Er werd gesproken over de 
herinrichting en het gebruik van deze kerk.

Vanuit de Parochie Kern Commissie is aan Hans gevraagd om 
deel te nemen aan de Parochiële Coördinatie Commissie. Daar 
kan hij, als laatste der Mohikanen die alles heeft meegemaakt, 
zijn historische kennis over het kerkelijk erfgoed delen en 
vertellen wat er gedaan is en wordt met alle waardevolle spullen. 
Onderhoudscursussen heeft onze kenner niet gevolgd maar hij 
heeft wel voorlichting gekregen. Regelmatig worden bijeenkomsten 
georganiseerd over bijvoorbeeld: hoe maak je zilver schoon, hoe 
reinig je glas-in-lood en hoe behandel je oud hout?

Bij het sluiten van de kerk Goddelijke Voorzienigheid en de  
H. Hartkerk is in eerste instantie gekeken wat de overblijvende kerken 
nodig hadden en wat waar past. Zo zijn de liturgische gewaden van 
de gesloten kerken naar Het Fort gegaan en het liturgisch vaatwerk 
van de kerk Goddelijke Voorzienigheid naar de St. Gertrudiskerk. 
De kerkbanken werden verkocht of verwerkt. Wat onbruikbaar is, 
wordt vernietigd om te voorkomen dat bijvoorbeeld oude kerkelijke 
kleding met carnaval wordt gedragen. In met name Polen (daarheen 
gingen de orgels uit de Goddelijke Voorzienigheid en het H. Hart) en 
de Aziatische landen is het christendom in opkomst en veel van ons 
“overschot” wordt verkocht of geschonken aan die landen.

Het Bisdom wil alles weten en heeft daartoe een inven-
tarisatiecommissie ingesteld, die haar eigen deskundigen 
meebrengt. Samen met vrijwilligers van de werkgroep inventaris 
is maandenlang alles uit de Gertrudiskerk, Het Fort (Guust 
Hermans) en de pastorie bekeken, beschreven en gefotografeerd. 
Alles wat beschreven wordt, is bekend bij het Bisdom en bij het 
Catharijneconvent in Utrecht. Ton Putter, ook een bekend gezicht 
in Bergen op Zoom, is de inventarisator van het kerkelijk erfgoed 
van het Bisdom Breda. Hij voert alles in op de computer. Verder 
laat Hans weten dat Adrie Kruf de belangrijkste onderhoudsman 
is van de St. Gertrudiskerk en dat de OLV van Lourdeskerk een 
eigen prima klusgroep heeft. We mogen niet vergeten dat deze 
mensen veel werk verzetten.

Hans is naast de eerst aanspreekbare van de werkgroep inventaris 
ook lid van de commissie Beheer Gertrudiskerk. Hij is adviseur van 
de Gertrudis Cultuurstichting, schrijft artikelen, organiseert mede 
concerten en ontvangt groepen. Verder vindt hij het belangrijk om 
contacten te onderhouden met mensen uit zijn arbeidsverleden, 
zoals bijvoorbeeld oudere koorleden.

Buiten zijn werk in de parochie is onze vrijwilliger docent van 
de School voor Geschiedenis van de Geschiedkundige Kring 
en geeft hij les in de muziekgeschiedenis van Bergen op Zoom. 
Het leukst vindt onze kunstkenner het geven van lessen over de 
cultuur van de christelijke religie, zoals bijvoorbeeld uitleg over het 
sacrament van de biecht en de kunst van het erfgoed dat daarvan 
getuigt. Hij was in 2005 betrokken bij de organisatie van het Jacob 
Obrechtjaar. Weinigen weten dat deze componist, evenals Oscar 
van Hemel, in Bergen op Zoom heeft gewoond en gewerkt. Hij 
vertelt dus graag over muziek maken in het bijzonder en vindt de 
combinatie kerk en kunst in het algemeen heel belangrijk. In zijn 
vrije tijd is hij graag in zijn tuin bezig.

Tenslotte merkt hij op dat de Lievevrouweparochie op papier één 
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parochie is maar dat de praktijk soms anders werkt. De onderlinge 
communicatie moet nog beter worden zodat niemand zich 
gepasseerd hoeft te voelen en teleurstellingen in de toekomst niet 
meer voorkomen.

Aan communicatie is bij Hans niets vreemd. Ik was niet teleurgesteld 
want het was een open en gezellig gesprek. Waarvoor dank!

Lucie Venmans

Werkgroep NoordZuid
Terugblik op de Vastentijd

Inmiddels ligt de vastentijd al 
weer ver achter ons en genieten 
we hopelijk van het voorjaar / 
beginnende zomer. Toch willen 
wij graag nog even terugkijken 
op de activiteiten die wij als 
werkgroep hebben aangeboden in 
de vastentijd. Laten we beginnen 
met te zeggen dat wij een goed 
gevoel overgehouden hebben aan 
deze tijd en blij zijn met de opkomst 
bij de diverse activiteiten. De 
vastentijd kenmerkt zich door de 3 

S-en. En deze kwamen zeker aan bod: Soberheid, Spiritualiteit en 
Solidariteit.

Iedere woensdag was er in de parochie een activiteit die in het teken 
stond van de Vastenactie, met als vast element de vastenmaaltijd. 
Janine de Kok heeft steeds een heerlijke, sobere maar voedzame 
maaltijd voor ons gekookt. Iedere woensdagavond schoven er 

tussen de 20-25 personen aan tafel en werd er samen gegeten, 
gesproken met elkaar en gebeden. Aan het eind van de maaltijd 
ging de collectebus rond, zodat iedereen zijn bijdrage aan het 
vastenproject kon geven. Via deze weg willen we nogmaals onze 
dank uitspreken naar Janine.

Naast de maaltijden waren er dus diverse activiteiten voor jong 
en oud. Zo hebben we het diaconaal beraad gehad, waarbij we 
eens konden horen wat de verschillende diaconale werkgroepen 
in onze parochie doen. Dit jaar hadden we als rode draad in 
de vastentijd het thema: Doen, wat niemand wil doen en deze 
ontmoeting paste hier dus prima bij.

Verder heeft Fredi Hagedoorn ons op een avond een duidelijke 
uitleg gegeven over het Vastenproject van dit jaar. In Zambia 
hebben de zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria het 
Households in Distress (HID)programma opgezet. Het doel van 
dit programma is om de impact van HIV en aids te verminderen 
via voorlichting en goede gezondheidszorg. Daarnaast is er een 
weeshuis gestart waar kinderen dagelijks een maaltijd krijgen, 
onderwijs en voor de gehandicapte kinderen wordt fysiotherapie 
geregeld. Tevens wordt het schoolgeld voor de kinderen betaald. 
Via kleine filmpjes werd dit alles duidelijk gemaakt.

De poëzieavond / schrijfworkshop o.l.v. Rianne Acda zorgde 
ervoor dat we nu zelf iets gingen doen, wat je niet zo gauw doet. 
Een leerzame en inspirerende workshop en leuk om te zien (en te 
horen) dat een ieder in een relatief korte tijd tot het schrijven van 
een gedicht / verhaal kan komen wat een ander dan weer aan het 
denken kan zetten. Hoewel er voor de klusmiddag niet veel animo 
was, hebben wij het toch als een waardevolle middag ervaren. 
Samen hebben we de handen uit de mouwen gestoken op de 
RK begraafplaats en kwamen er onderling mooie gesprekken op 
gang. Die avond werd het Bijbels Leerhuis bezocht door ‘vaste’ en 
‘nieuwe’ gezichten. Dat je nooit te oud bent om te leren bleek wel 
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bij de uitleg van de symbolen die bij de vastentijd horen. Pastoor 
Paul Verbeek vertelde ons hierover.

Kortom: een periode waarbij het vasten op diverse manieren naar 
voren kwam. Soberheid, solidariteit en spiritualiteit anno 2018! 
Voor ons als werkgroep ook een inspirerende tijd en wij hopen dat 
dit wederzijds is geweest. Laat ons gerust weten wat u ervan vond. 
Wat heeft u als positief / negatief ervaren, heeft u dingen gemist, 
wat zou u graag zien dat er volgende keer mogelijk aangeboden 
wordt, etc. Zo kunnen we ons dan nog beter voorbereiden op het 
mooie Paasfeest. Wij zien uw reacties graag tegemoet via mail 
corriehamers@home.nl. Hartelijk dank alvast.

Werkgroep NoordZuid
Toos de Crom

Zomertentoonstelling  
in de St. Gertrudiskerk 

In het kader van 90 jaar 
Lourdeskerk zal er een 
bijzondere tentoonstelling in 
de St. Gertrudiskerk zijn, die 
in het teken zal staan van 
Lourdes. Parochianen, die 
een bijzondere band hebben 
met Onze Lieve Vrouw van 

Lourdes zijn in de gelegenheid gesteld om hun devotionalia aan 
anderen te tonen.

De expositie zal op zaterdag 14 juli om 19.00 uur feestelijk 
geopend worden en tot en met 31 augustus te bewonderen zijn.

Maria Tenhemelopneming
Op woensdag 15 augustus zullen de mooie Ommegangvlaggen 
wapperen bij u thuis en vanuit onze twee kerken en de pastorie. U 
kunt meedoen met deze actie door er zelf ook één aan te schaffen 
voor € 15,00 in de Gertrudiskerk, de Lourdeskerk en de pastorie.
Op 15 augustus is er om 19.00 uur een feestelijke eucharistieviering 
met medewerking van het kerkkoor Onze Lieve Vrouw van Lourdes 
en deelnemers van de Ommegang.
We danken Maria, als baken van Hoop voor de Ommegang van 
dit jaar en haar bescherming voor onze stad en parochie.

Start nieuw werkjaar
Zondag 9 september start van het nieuwe werkjaar 2018 – 2019 
met een viering om 11.00 uur in de O.L.V. van Lourdeskerk. Het 
thema in dit nieuwe werkjaar is opnieuw ‘Bron van levend water’. 
Samen op weg, herbronnen en laven aan de bron van ons katholiek 
geloof en onze katholieke traditie. Parochiegids en Jaarkalender 
worden gepresenteerd en om 12.30 uur start de LievevrouweFair 
in de tuin van het Parochiecentrum.

Derde editie LievevrouweFair
weer met verrassend “eigen” product
Op zondag 9 september wordt de startzondag van het nieuwe 
werkjaar weer extra feestelijk geopend door de LievevrouweFair 
in de tuin van het parochiecentrum. Om half één gaat de tuin 
open en onder hopelijk gunstige weersomstandigheden kan 
iedereen (de Fair is niet alleen voor parochianen) kijken of er wat 
voor zijn of haar gading te vinden is. Het aanbod zal bestaan uit 
eigengemaakte jam, appelmoes, koek, taart, kerkgerelateerde 
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curiosa, speelgoed en een verrassend “eigen” product. Waren 
het in 2017 de bakvormpjes van de O.L.V Lourdeskerk en St. 
Gertrudiskerk, die door veel Bergenaren werden gekocht, dit jaar 
staat er ook weer zo’n collectors item op ons lijstje. Wat deze 
verrassing is, zal later bekend worden gemaakt. Houdt dus de 
website en de media in de gaten!

Daarnaast zullen 
er wederom loten 
worden verkocht. 
Pastoor Paul 
Verbeek zal net als 
in voorgaande jaren 
de 1e en 2e prijs 
verzorgen, namelijk 
respectievelijk een 
diner en lunch voor 
twee personen, 
geheel door hem 

bereid. De opbrengst van de LievevrouweFair is bedoeld om 
vooral de werk- en vergaderruimtes van de vrijwilligers op het 
parochiecentrum op te knappen. Een groot aantal mensen 
is regelmatig (sommige zelfs dagelijks) bezig om vanuit het 
parochiecentrum voor de parochie en alle parochianen taken uit 
te voeren. De organisatie van de LievevrouweFair zou het fijn 
vinden, dat de opbrengst er voor zou kunnen zorgen, dat deze 
mensen in een opgeknapte en frisse omgeving hun waardevolle 
en onmisbare werk kunnen doen.

De LievevrouweFair is niet alleen bedoeld om mensen te 
stimuleren om spullen te kopen. Als u gewoon gezellig wat wilt 
komen drinken en eten onder het genot van de muzikale klanken 
van The Crabtown Three kunt u ook uw financiële bijdrage leveren 
en het is nog gezellig ook!

Koert Bastianen

Oproep: Speelgoed, puzzels enz.
Heeft u niet meer gebruikt speelgoed in huis, 
zoals puzzels, gezelschapsspellen of baby en 
peuterspeelgoed? Dan willen wij u vragen dit aan 
te bieden ten gunste van de LievevrouweFair die 
op zondag 9 september weer plaats zal vinden. 

Indien u speelgoed beschikbaar heeft, kunt u dit inleveren op 
zaterdagochtend 8 september van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
Tevens willen we u vragen hetgeen u beschikbaar wilt stellen 
aan te melden via lvfair@lievevrouweparochie.nl.

Oproep: Zelfmaak producten:
Zijn er weer mensen die ten behoeve van de LievevrouweFair 
zelfgemaakte appelmoes, jam, cup-cakes, koekjes en taarten 
willen maken? Wanneer u zelfgemaakte producten beschikbaar 
wilt stellen verzoeken wij u dit aan te melden via 
lvfair@lievevrouweparochie.nl.

Jubileum kerk O.L.  
Vrouw van Lourdes

Op zaterdag 15 september, de feestdag 
van Onze Lieve Vrouw van Smarten, vieren 
we in de kerk van O.L. Vrouw van Lourdes 
het 90-jarig jubileum. De feestelijke viering 
vindt plaats om 19.00 uur en aansluitend is 
er een Lichtprocessie. Daarna een receptie 
waarbij we elkaar kunnen feliciteren met 
deze mijlpaal.
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Geloofsfeest voor kinderen  

Alle kinderen tussen 7 en 12 jaar zijn van harte uitgenodigd voor 
het Geloofsfeest op 30 juni 2018 in Roosendaal. Ook als je niet 
gelovig of katholiek bent, ben je van harte welkom. Het thema van 
de dag is: Welkom Thuis! en gaat over de verloren zoon: ook al 
had hij het geld van zijn vader opgemaakt, toch was zijn vader 
ongelofelijk blij dat de zoon weer thuiskwam!

Tijdens deze feestdag kijken we naar een nieuw theater van 
Matthijs & Henkie, zijn er leuke workshops in de middag 
(trommelen, acteren, dansen, knutselen) en sluiten we de dag af 
met een mooie Eucharistieviering.
 
De dag begint om 9.30 uur en eindigt rond 15.00 uur. Locatie is de 
tuin van de Onze Lieve Vrouwekerk, Kade 23 in Roosendaal. De 

toegang is 5 euro per deelnemer/begeleider. Vergeet niet om een 
lunchpakketje mee te nemen, wij zorgen voor koffie en limonade. 
Info en opgave: www.gezinengeloof.nl/feest.

Het geloofsfeest voor kinderen is een initiatief van het Sint 
Franciscuscentrum – het vormingscentrum van het Bisdom van 
Breda, de Sint Norbertusparochie in Roosendaal en verschillende 
andere parochies uit het bisdom.

Pastoraal werker Annemiek Buijs - Tuytelaars

Eerste Heilige Communie
Na weken van voorbereiden was het eindelijk zover. Op 15 
en 22 april waren de feestelijke vieringen. Beide kerken zijn 
door de ouders van de communicantjes vrolijk versierd met 
gekleurde ballonnen. Ook de knutselwerkjes werden getoond. 
Er was een mooie vriendschapsslinger, prachtige platen van 
de vijf broden en twee vissen. En in onze zelfgeschilderde 
glaasjes branden allemaal kaarsjes. Het was een mooie 
ruimte om feest te vieren. En feest werd er gevierd. 

25 communicantjes in de OLV van Lourdeskerk en 22 
communicantjes in de St. Gertrudiskerk. Er werden mooie 
verhalen verteld en vrolijke liedjes gezongen. En natuurlijk het 
allerbelangrijkste tijdens deze viering was het ter communie gaan. 
Het was wel een beetje spannend zo alleen voor Pastoor Paul 
te staan. Heb ik mijn handen wel goed, vergeet ik niet Amen te 
zeggen. En: hoe moet ik ook alweer weglopen. Als u er bij bent 
geweest dan heeft u gezien dat alles keurig netjes is gegaan.

Tijdens beide vieringen zong het kinderkoor van onze parochie, 
bijgestaan door het kinderkoor van school Oost, Kroost. Het was 

Foto: R. Mangold
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super gezellig allemaal. Onder het motto van wij een feestje, 
zij een feestje hebben de communicantjes in zelf versierde 
spaardoosjes geld verzameld. Het is een super bedrag wat zij 
hebben binnengehaald. Binnenkort gaan we het overhandigen 
aan de organisatie Kip en Apie, zij organiseren feestjes voor 
kinderen waarvan de ouders het niet zo breed hebben.

Wij hopen deze communicantjes allemaal weer eens terug te 
zien bij de activiteiten die wij voor onze jonge parochiaantjes 
organiseren. Zoals bijvoorbeeld de kinderwoorddienst, kidskerk 
en het kinderkoor en natuurlijk bij de slotviering op 1 juli 2018.

Werkgroep Eerste Communie
Petra Reijnders

OLV van Lourdeskerk 15 april 11.00 uur
Evi de Wit    Demi van Est
Brend Dogge    Britt Dogge
Evy Dogge     Sanne van Kleef
Cas Wetzels    Jordeny de Bats
Chelsey Leenders   Melle de Groot
Fabian Hamers    Demi Baardwijk
Osita Ugwu    Joshua Ugwu
Nele van Hulten    Sadeesha Visch
Lorenzo Roodenburg   Jayson Dolman
Caroline Nuijten    Daan Jansen
Lorena Perdaems    Tessa Boschman
Romy van Tillo    Jesse Vriens
Alisiya de Kok    

St. Gertrudiskerk 22 april 11.00 uur
Sam Franken    Noor Smidt
Orlando Zengerink   Georgino Schot
Ilse Bennaars    Camiel Hopmans

Annemijn Mulders   Rik Veraart
Damjan Glerum    Kyara Elzakkers
Noah van Eekelen   Sophie Alleman
Emily van Wezel    Matheo Menhem
Juno Linssen    Lars van Eekelen
Thijmen Bevelander   Klarijn Bevelander
Niels van Velthoven   Gia Bao Duong van
Anh Quan Duong    Duy Vu

Vormsel

Ter voorbereiding zijn 13 vormelingen tijdens verschillende 
projectavonden en activiteiten bij elkaar geweest. 
Het sacrament van het vormsel ontvangen is geen 
vanzelfsprekende keuze meer als je in groep 8 zit. Ouders 
zijn een belangrijke stimulans. Als werkgroep vinden we het 
belangrijk dat kinderen zelf bewust achter deze keuze staan.
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Het thema van de 4e projectavond was: Ik geloof. Op deze 
avond hebben we de geloofsbelijdenis besproken die we als 
parochiegemeenschap elke zondag tijdens de viering weer 
bevestigen. De geloofsbelijdenis is geen gemakkelijke tekst. 
We hebben verschillende gedeeltes besproken en uitgelegd en 
daarnaast ook alternatieve geloofsbelijdenissen aangeboden. 
De vormelingen hebben daarna hun eigen geloofsbelijdenis 
opgeschreven.

Tijdens de avond was ook de vervangster van pastoraal werker 
Fredi, pastoraal werker Annemiek aanwezig. Zij heeft samen met de 
vormelingen stilgestaan bij de betekenis van het Pinksterverhaal. 
Vanzelfsprekend werd de link gelegd tussen het Pinksterverhaal 
en de vormselviering. Naast pastoraal werker Annemiek heeft 
ook vicaris Wiel Wiertz zich tijdens deze avond voorgesteld. 
Vormelingen mochten alles aan hem vragen. Ze hebben hem 
best goed leren kennen. Ook hebben we samen met vicaris Wiel 
Wiertz en de werkgroep stilgestaan bij de handoplegging en het 
ritueel van het vormsel zelf.
Door deze laatste projectavond waren de kinderen helemaal 
voorbereid op hun vormselviering. Een belangrijke stap op hun 
geloofsweg! Wij hopen van harte dat ze er met een goed gevoel 
op terugkijken.

Namens de werkgroep Vormsel
Marjet Lubbers

Seniorenreis naar 
Oudenbosch  
De Lievevrouweparochie nodigt u uit voor een busreis naar 
Oudenbosch op vrijdag 6 juli. We bezoeken de basiliek van 
de H.H. Agatha en Barbara, een verkleinde kopie van de Sint 

Pieter in Rome. Bij aankomst starten we de middag daar met 
een gebedsviering, gevolgd door een rondleiding in de prachtige 
basiliek door pastoor Paul Verbeek. Hierna is het tijd voor koffie 
met iets lekkers. Vervolgens bent u in de gelegenheid het museum 
en het winkeltje te bezoeken. Voor we terugrijden, genieten we 
samen nog van een drankje. Om 17.00 uur vertrekken we weer 
huiswaarts en hopen rond 17.45 uur - 18.00 uur in Bergen op 
Zoom terug zijn.
We hebben dit jaar weer twee opstapplaatsen: Hoek Burgemeester 
Stulemeijerlaan/ Rijtuigweg, vertrek 12.15 uur (fietsen kunnen in 
de tuin van het Parochiecentrum geplaatst worden) en Sporthal 
Gageldonk, Gagelboslaan, vertrek 12.30 uur. 
Kosten € 17,50 per persoon. Voor meer info en aanmelden (voor 
15 juni) bellen naar het parochiecentrum, tel. 233 574.

Elma Bastianen-Luijks
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Seniorenmiddagen
Na twee zeer inspirerende middagen in de Ontmoetingskerk en 
het steunpunt voor ouderen aan het Zonneplein op weg naar 
Pasen zullen deze ook in de Advent, op weg naar Kerstmis, weer 
plaatsvinden. In de Ontmoetingskerk op dinsdag 11 december om 
14.30 uur en op woensdag 12 december in het steunpunt voor 
ouderen aan het Zonneplein om 14.00 uur.
In de grot van de Lourdeskerk zal er op dinsdag 9 oktober om 14.00 
uur ook een seniorenmiddag zijn met als thema Paus Johannes 
XXIII. Onze vaste bezoekers krijgen een persoonlijke uitnodiging. 
Er zal tijdig aandacht aan gegeven worden via mededelingen in de 
kerk, in de Bode en op de website.

De werkgroep

Muziek in de  
St. Gertrudiskerk 
Woensdag 6, 13, 20 en 27 juni 19.30 uur
Beiaard-avondconcert (GCS); luisterplaats tuin Kerkstraat 

Zondag 17 juni 16.00 uur (nieuwe datum)
Orgelconcert door Laurens de Man (GCS)
Organist van o.a. de Utrechtse Janskerk 
“Muzikale vetes”; muziek van diverse
componisten aan de drie monumentale orgels.
Entree € 8,00; Vrienden van het Ibach-orgel € 4,00

Zondag 24 juni 10.00 uur
Viering op de zondag van de Maria-Ommegang (HMR)
Soli, koor en orkest met muziek van o.a. W.A. Mozart:
Krönungsmesse, Quis te comprehendat, Ave verum corpus

Zaterdag 30 juni 16.00 uur
Orgelconcert door studenten conservatorium Tilburg (GCS)
Toon IJzerman (Heerle) en Niels de Klerk.
Vrije entree, collecte na afloop

Zaterdag 25 augustus 16.00 uur
Orgelconcert door jong talent uit de regio (GCS)
o.a. Corné Jopse en Cornelis den Ouden
Vrije entree, collecte na afloop

Vrijdag 31 augustus en vrijdag 7 september 19.30 uur
Bezoek toren en beiaard bij zonsondergang (GCS)

Zaterdag 8 september Nationale Orgeldag
Regelmatige bespeling van de orgels, 
ook door liefhebbers; tevens op zondag 9 sept. (GCS)
Zaterdag 8 en zondag 9 september tevens Monumentenweekend
Concertjes “Europees Cultureel Erfgoed” door HMR

Zondag 16 september 9.30 uur
Viering b.g.v. “Brabantse Stoet” (HMR)
Muziek van (Vlaams-)Brabantse componisten,
o.a. Missa II van Benedictus Buns (1642-1716 Boxmeer)
voor soli, koor en instrumentalisten

Zondag 23 september 9.30 uur
Viering verzorgd door Chorgemeinschaft Sankt Severin
o.l.v. Marcel van Westen

Vrijdag 5 oktober tot en met zondag 7 oktober
Ibach-festival. Nadere info volgt (GCS)

Voor informatie zie: www.gertrudiscultuurstichting.nl en 
www.hmrkoor.eu
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Zomertip
Een bezoek aan enclavedorp 
Baarle Nassau/Hertog: buiten in binnenland.
Als het lekker weer wordt, trek je er graag op uit. Een dagje naar het 
grensdorp Baarle Nassau/Hertog is dan zeker een aanrader. Het is 
het merkwaardigste dorp ter wereld: 30 stukjes België en Nederland 
die, in elkaar verweven, het dorp Baarle vormen. In dit dorp ben ik 
geboren en getogen. Ik kom er bijna elke week en ben zelf ook een 
echt grensgeval. Mijn moeder is geboren in Hertog en mijn vader in 
Nassau.
Begin met een bezoek aan het gemoedelijke kaarsenmuseum. 
www.kaarsenmuseum.nl. (dinsdag – zondag open tussen 12.00 
uur en 16.00 uur) Het museum vind je naast de Belgische kerk. 
In het Kaarsenmuseum bevindt zich de uitzonderlijke collectie 
gebeeldhouwde kaarsen van Frits Spies. Uit pure bijenwas, op 
natuurlijke wijze gekleurd, heeft hij met ongelooflijk veel creativiteit 
en veel geduld tot in de kleinste details meestal onderwerpen en 
personen van religieuze aard gebeeldhouwd. Het gaat hier om 
een absoluut unieke kunstvorm in de vorm van driedimensionale 
afbeeldingen van soms meer dan twee meter hoog.
Als je meer wilt begrijpen van de uniciteit van dit dorp, dan is de 
enclavewandeling (www.toerismebaarle.nl) een aanrader. De 
wandeling neemt je mee door de dorpskern van Baarle. Je wandelt 
langs bijzondere historische plekjes en steekt diverse malen de grens 
over. Voor meer informatie kantoor Toerisme Baarle-Hertog-Nassau. 
En uiteraard mag een bezoek aan een terrasje op de singel niet 
ontbreken. Voor de fietsers is het een aanrader om buiten het dorp 
de kapel van Nijhoven te zoeken. Dit is een stukje hemel op aarde. 
Bij de Lourdesgrot kun je tot rust komen en een kaarsje aansteken.  
De kruisweg bevindt zich rond de kapel.
Ik hoor graag wat u van uw bezoek hebt gevonden. En wie weet 
komen we elkaar wel tegen!

Pastoraal werker Annemiek Buijs  - Tuytelaars

Maria Ommegang
In teken van hoop 
Iedereen zou het liefst hebben dat we ons in ons dagelijks leven 
nergens zorgen over hoeven maken. De wereld om ons heen is 
echter niet perfect. Er zijn altijd wel zorgen over zaken die ons 
dagelijks bestaan raken en die we graag beter zouden willen zien. 
Zorgen vind je soms in de huiselijke of familiesfeer. Zorgen over 
gezinsleden waarmee het niet goed gaat, over schoolprestaties, 
over het al dan niet behouden van werk, over spanningen in de 
relatie, zorgen over financiële zaken.

Maar je kunt ook zorg hebben over de toekomst, gejaagdheid van 
ons leven, over politieke besluiten die ons leven beïnvloeden, 
over milieu, klimaat, over verdeeldheid van volkeren, 
onverdraagzaamheid enzovoorts. Vaak kunnen we er weinig zelf 
aan doen en hopen we dus maar op verbetering. Kenmerk van 
hoop is dat het altijd gaat om iets waarbij je vooruitkijkt; je op 

foto: Dick Vermaas
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de toekomst richt. Daarmee is het een middel om vertrouwen te 
putten in hetgeen er gebeuren gaat. Hoop relativeert en brengt 
rust. Er zijn mooie uitdrukkingen die over het thema ‘hoop’ gaan. 
‘Hoop doet leven’ is er zo één. En andere: ‘Waar leven is, is hoop’, 
en ‘ Leven tussen hoop en vrees’.

De komende Maria Ommegang heeft als thema: Maria, baken 
van hoop. In de Ommegang van 24 juni wordt de Mariafiguur in 
zeer veel taferelen uitgebeeld. Voor velen van ons een uitgelezen 
moment om even stil te staan bij onze hoopvolle verwachtingen 
en de verpersoonlijking van de persoon van Maria waar velen van 
ons hun hoop op kunnen richten. Als rots in de branding en als 
baken van hoop voor wie hun vertrouwen daarop wil stellen.

Zoals de laatste jaren gebruikelijk wordt er in onze Maria 
Ommegang een themajurk gedragen. Speciaal gemaakt voor dat 
onderwerp dus. Enige tijd vóór de Ommegang wordt de themajurk 
al gepresenteerd en uiteraard gedragen in de stoet zelf. Mooie 
momenten om even bij dit bijzondere jaarthema stil te staan. Voor 
mensen die het vanwege beperkingen lastig vinden om bij de 
Maria Ommegang langs het parcours te gaan staan, bestaat dit 
jaar ook weer de mogelijkheid om gratis een stoel te reserveren 
op de Grote Markt. Dat kan tot twee dagen voor de Ommegang 
aangevraagd worden via het mailadres: 
secretaris@mariaommegang.nl Wat ons betreft kunt u gerust 
hopen op een bijzondere 74e Maria Ommegang.

Hans Stumpel

Wie groene vingers heeft…. 
De tuin van het parochiecentrum aan de Burgemeester 
Stulemeijerlaan is een grote en mooie tuin. Het is, zoals we al 
eerder schreven, een oase van rust in de drukke binnenstad.

Maar ook een parochietuin heeft onderhoud en zorg nodig. Twee 
vrijwilligers zijn onder leiding van Arnold Vos enkele uren per week 
behulpzaam in de tuin. Arnold weet precies wat er groeit en bloeit 
en vertelt zijn helpers wat goed is en mag blijven. Ook weet hij 
als geen ander wat niet goed is – wij noemen dat onkruid- en dus 
verwijderd moet worden.

Maar er is een probleem:
Het onderhoud en de zorg voor deze grote, mooie tuin wordt fysiek 
veel te zwaar voor Arnold. Zijn gezondheid laat het niet meer toe om 
deze taak uit te voeren. Hij wil het niet maar zijn gezond verstand 
zegt dat hij moet stoppen. Voor zijn gevoel kan hij dat niet doen 
als er geen opvolger is die deze zorg en verantwoording van hem 
overneemt. Arnold wil ieder die graag in de natuur bezig is, verstand 
heeft van tuinieren en zijn groene vingers in de parochietuin wil laten 
werken, vragen om met hem contact op te nemen voor verdere 
informatie. Wellicht kan er samen iets worden afgesproken….
Het telefoonnummer van Arnold Vos is: 242 772. U kunt ook naar 
het parochiecentrum bellen: 233 574.

Lucie Venmans
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Doet u mee?
Moeder Maria heeft aan de kinderen van Fatima gevraagd elke 
dag de rozenkrans te bidden voor de vrede..Nu is er overal in de 
wereld onvrede en oorlog. Heel vaak staan we tegenwoordig in de 
file. Wat zouden we deze “verloren tijd “ goed kunnen benutten en 
elke keer opnieuw in de auto of waar dan ook de rozenkrans te 
bidden voor de vrede in de wereld...
Samen kunnen we heel veel bereiken.

Nelleke Geers

Stichting Vrienden van de 
Lourdeskerk bestaat nog steeds!
In 2005 opgericht met als doel: “het in goede staat brengen 
en houden van het kerkgebouw”, heeft de stichting haar 
sporen al ruimschoots verdiend. Soms deelt de parochie 
in een nalatenschap van een overleden parochiaan. 

Als het heel expliciet de wens van de overledene was 
om dat geld te besteden aan het gebouw dat al zo lang 
zijn of haar vertrouwde kerk was, dan zal dat door de 
nabestaanden zeker gestort worden op de twee rekeningen 
van de stichting bij de ING-bank en de RABO-bank.`
Laatst echter was er de vraag of een storting op de rekening 
van de Lievevrouweparochie ook voor het kerkgebouw 
geoormerkt kan worden. Natuurlijk gebruikt de penningmeester 
zo’n donatie, indien bekend bij het bestuur, voor het 
bedoelde kerkgebouw. Het onderhoud van de gebouwen 
is immers een forse post op de jaarbegroting. Elke donatie 
aan onze geloofsgemeenschap, langs welke ingang dan 
ook, is zeer welkom. Wij kunnen uw steun niet missen!

Ton Segers

Familieberichten
Gedoopt
Kaylie de Graaf
Maria-Sofia van Sas
Jelle Leenders
Féline Severien
Ton Hommel
Stacey Verbeke
Antonello Doornberg
Jesse Vriens
Elisa Brouwers
Sofie Brouwers
Luuk Brouwers
Sofie Pandel

Overleden
Louis van Hasselt  83 jaar
Annie de Rooij-Ditvoorst 92 jaar
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Elisabeth Bruijs-Winters 90 jaar
Agnes Janssens-Boel 91 jaar
Wil de Rijk 85 jaar
Wim Donders 79 jaar
Cor de Zwart-Uijtdewillegen 87 jaar
Maria Iriks-de Jong 94 jaar
Anna Roest-Zonneveld 82 jaar
Corné Machielsen 71 jaar
Miep Goossens-Visser 81 jaar
Kees Poldermans  81 jaar
Frans van den Boom 62 jaar
Isabella Boschman-van Wesemael 95 jaar
Ko Koopman 89 jaar
Hans Dekkers 72 jaar

Pelgrims zijn we allen
Na Pasen en Pinksteren kijken we uit naar de zomer en kijken 
vooruit naar een fijne vakantie. Een tijd waarin we even kunnen 
onthaasten, even niets “moeten”. Het is goed om voor een paar 
weken je zorgen te kunnen vergeten en te ontspannen. Veel 
mensen pakken hun koffer of rugzak en gaan er een paar weekjes 
tussenuit. Hier in Nederland of elders in Europa. Kamperen, of 
wat luxer een vakantiehuisje of hotel. Eigenlijk zijn wij ook een 
soort pelgrims, op zoek naar andere plaatsen, andere culturen, 
maar ook andere mensen. Hoe leven die? Hoe vaak lopen we 
dan ook niet een kerk binnen? Zo’n mooie oude kerk, die tot 
de verbeelding spreekt. Even binnen tot rust komen, een klein 
gebedje, of misschien wel een heel rozenhoedje. Even nadenken 
over ons leven.

Voor iedereen een fijne zomer gewenst en een prettige vakantie.

Liesbeth Verboven Gielen

Vanwaar, waarheen?

Pelgrims zijn we allen; van
Eerste stap tot laatste gang;

Van schoot tot dood.

Pelgrims zijn we allen;
Volbrengen en opnieuw beginnen;

Elk huis een doorgangshuis.

Pelgrims zijn we allen;
Wat we hebben is meegegeven;

Wat is gegeven voor even.

Pelgrims zijn we allen;
We weten niet vanwaar;

We weten niet waarheen.

Pelgrims zijn we allen;
Wie weet waardoor gedreven;
Wie weet door wie gewenkt.

Uit: Roerom, Peer Verhoeven
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In memoriam Gerrit Leenders
Op zaterdag 3 februari namen 
we in een volle Lourdeskerk 
in een indrukwekkende 
Eucharistieviering afscheid 
van Gerrit Leenders. De grote 
belangstelling verraadt al dat 
we hier met een bijzondere 
mens te doen hadden, een heel 
bijzondere parochiaan ook. 
Gerrit was een echte Fortifikaan, 
geboren en getogen bijna in de 
kerk van O.L.V. van Lourdes. 
Bevlogen kon hij vertellen over 

de geschiedenis van “zijn” kerk, vooral hoe tijdens de oorlog de 
toren werd opgeblazen, hoe die in brokken in de kerk terecht 
kwam en de Lourdesgrot verwoestte.

Vele jaren heeft Gerrit zijn talenten ook in dienst gesteld van 
de erediensten in de kerk op het Fort, zeer in het bijzonder ook 
aan het lectoraat. In de begintijd bereidden we op woensdag de 
komende weekenddienst voor. De toenmalige pastoor Van der 
Lucht vroeg ons dan of we een idee hadden. Wel bijna altijd had 
Gerrit een voorstel. Een gave die hij jarenlang heeft gebruikt toen 
hij als bewoner van de Scheldeflat ervoor zorgde dat er elke week 
een dienst was. Niet voor niets noemden de bewoners hem “de 
pastoor van de Scheldeflat”. In de tachtiger jaren waren we met 
enkele lectoren ook betrokken bij en uitvoerders van avondwakes, 
die toen aan de vooravond van een uitvaart nog heel gewoon 
waren.
Gerrit was in heel zijn doen en laten leraar. Hij heeft zo niet alleen 
mij maar zeker ook vele anderen meegenomen in dienstbaarheid 
in de samenleving, misschien wel heel speciaal in de parochie. 

Toen we de laatste jaren in de Scheldeflat samen voorgingen in 
de woord- en communieviering, hadden we daar omheen nogal 
eens gesprekken over het reilen en zeilen van onze parochie. 
De problemen waarmee we worstelden, hoe we de toekomst 
probeerden veilig te stellen. Altijd was er bij Gerrit een willig oor. 
Hij bewonderde de inzet van diegenen die veel tijd stopten in de 
toekomst van de kerk, van de nieuwe parochiestructuur. Hij had 
vaak prima ideeën die ons van pas kwamen. Geen wonder dus dat 
de kerk op 3 februari vol zat en als hij ons vanuit een andere plaats 
blijft volgen, zullen we daar ongetwijfeld de steun van voelen.

Gerrit koos bij het rozenkransgebed en soms als slotlied van 
een avondwake nogal eens het Marialied: “Zij is ons gelovig 
voorgegaan, Maria”. Van Gerrit mogen we als kleine variant 
daarop zeggen: “Hij is ons gelovig voorgegaan”.
Dat hij mag rusten in vrede.

Ton Segers
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In memoriam Wim Donders
Dominus	firmamentum	meum,	et	refugium	meum,	
et liberator meus: Deus meus, adjutor meus . . . 
De Heer is mijn kracht, mijn toevlucht en mijn redder; 
mijn God en mijn helper . . . . .

Dit zijn de beginwoorden van het mooie lied 
dat Wim al enige jaren geleden met ons 
heeft ingestudeerd. Gaande die studie werd 
het al snel duidelijk dat het een prachtig lied 
is. Wij zingen het dan ook heel graag. Als 
we nu de tekst in alle vrijheid en vanuit Wim 
gedacht en gezien nader duiden en vertalen, 
komen we tot het volgende: De Heer was 
mijn kracht, mijn toevlucht en mijn redder en 
helper. Het zal vaak door zijn gedachten zijn 

gegaan als een schreeuw om redding, een schreeuw om het leven 
dat hem zo lief was. We weten nu hoe het is afgelopen. Was er wel 
redding mogelijk? Blijkbaar niet, het gevecht met en tegen alles en 
iedereen werd jammerlijk verloren.

De afgelopen 33 jaar hebben wij Wim leren kennen als een 
bezeten man, bezeten van muziek en mooie zang. Wim was een 
van die gelukkige mensen die geboren is met een muzieksleutel 
in de mond. Die sleutel bleek dan de opmaat naar een groot 
muzikaal talent en ontwikkeling. En dat talent, die bijzondere 
gave hield hij niet voor zichzelf: heel veel mensen, al of niet in 
koorverband, liet hij kennismaken met de muziek, instrumentaal 
gespeelde, en gezongen muziek. Met al zijn inspirerende inzet 
en motivatie wist hij de mensen te pakken, te boeien en te raken 
tot in het diepste van de ziel. Daarvan genietende werd ons heel 
duidelijk hoe mooi muziek dan is, vooral als het mooi, zuiver en 
goed wordt gezongen. Nou, daar zorgde Wim wel voor, iedereen 

moest opletten en luisteren, naar hem en naar elkaar.
Ging dat altijd goed of vlekkeloos? Nee, ook de koorleden blijven 
maar gewone mensen en lieten hun aandacht en interesse 
weleens wat minder zijn of meer verslappen dan de bedoeling 
was. Dan kon Wim op zijn eigen karakteristieke wijze behoorlijk 
uit zijn slof schieten en ons op de kop geven, dat oplettendheid en 
aandacht toch wel erg belangrijk waren!! Dan was het even stil om 
daarna gezamenlijk uit te barsten in een krachtig gezongen lied 
zoals Wim het graag hoorde. Dan stond hij te stralen tot ontroering 
toe, dat wij met z’n allen zo mooi en zo engelachtig konden zingen.

We staan er niet geregeld bij stil dat wij bevoorrechte mensen zijn 
die veel hebben mogen leren en vooral heel goed hebben leren 
zingen onder de bezielende leiding van Wim. Woorden schieten 
eigenlijk tekort om duidelijk te maken wat het allemaal heeft 
betekend voor ieder van ons en heel de parochiegemeenschap.
Maar: waarom zoeken naar grote woorden als een klein gebaar 
volstaat? Met dat ene kleine gebaar wist Wim ons aan het zingen 
te krijgen en ons te brengen en op te stuwen tot hemelse hoogte. 
Laten we dat vooral niet en nooit vergeten.

Wim, bedankt voor al die mooie muzikale jaren, bedankt voor de 
tomeloze inzet en de specifieke aandacht voor ons, de leden. Wij 
zullen je heel erg gaan missen. Goede Wim, Lieve Wim rust zacht. 
Wij wensen Lia, de kinderen en kleinkinderen heel veel kracht en 
sterkte toe om het allemaal te dragen en te verwerken. Ons lied, 
onze zang zal blijven klinken en Wim zal ongetwijfeld vanaf de 
andere kant van het leven vol belangstelling en aandacht naar 
ons luisteren.

Namens het Kerkkoor Onze Lieve Vrouw van Lourdes
Jan de Boer
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