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Van de redactie
Een dubbel gevoel op het moment dat deze “van de redactie” 
geschreven wordt. Net terug uit Zeeland, waar de redactie 
van inZOOMen de laatste afspraken maakte met onze nieuwe 
drukker, kregen we het bericht van overlijden van ons 
redactielid Adriaan van Roode. Natuurlijk wisten we dat hij 
zeer ernstig ziek was, maar deze klap hadden we nu nog niet 
verwacht.

We zijn in gedachten nu vooral bij zijn familie. De hele 
geloofsgemeenschap lijdt een groot verlies en de leegte die hij 
in de redactie achter laat, zal zich moeilijk laten opvullen. We 
zullen het moeten doen met onze overtuiging, dat Adriaan door 
zijn Schepper inmiddels met open armen is ontvangen. Zijn diep 
geloof dat wij al die jaren mochten ervaren, sterkt ons in deze 
overtuiging. Verder in dit nummer herdenken we Adriaan.

Zoals gezegd, is deze inZOOMen tot stand gekomen door 
samenwerking met een nieuwe drukker. Naar aanleiding van 
een vraag uit ons bestuur tot bezuinigen, hebben wij allerlei 
mogelijkheden onderzocht en uiteindelijk gekozen voor de firma 
Driedijk in Heinkenszand. Ons streven blijft om tegen geringere 
kosten inZOOMen in het zelfde formaat en met dezelfde kwaliteit 
vier keer per jaar te blijven uitbrengen. Of dat bij dit nummer 
al gelukt is, kunt u zelf bekijken. We kregen voor dit nummer 
onverwacht veel kopij, daarom zijn soms artikelen ingekort. 
Andere bijdragen zijn doorgeschoven naar het zomernummer.

Desondanks zien we toch nog graag uw bijdrage voor dat 
zomernummer tegemoet op uiterlijk 28 april.

Ton Segers

Colofon
Jaargang 9 nummer 2, 2017
Dit blad is een uitgave van de Lievevrouweparochie te Bergen op Zoom en 
verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 14.000 stuks.

Eindredactie:
Jan Foesenek, Corrie Hamers, Ton Segers, Lucie Venmans en William 
Vertelman 

Correspondenten:
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)
William Vertelman; w.vertelman@icloud.com; tel. 06 -2278 0241 (privé)
 
Parochiecentrum Lievevrouweparochie:
Burgemeester Stulemeijerlaan 8
4611 EE Bergen op Zoom; tel. 233 574
maandag t/m donderdag: 09.00-12.00 uur; 13.00-15.30 uur
vrijdag: 09.00 -12.00 uur

Bankrek. nr. parochiebijdrage: NL90 RABO 0106105183
t.n.v. RK Lievevrouweparochie
Bankrek. nr. misintenties: NL52 RABO 0106189093
t.n.v. RK Lievevrouweparochie

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk 
28 april 2017 te worden aangeleverd.
Het nummer verschijnt rond de week van 5 juni 2017.
Kopij sturen naar: inzoomen@rkboz.nl.
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Overzicht vieringen
IN HET WEEKEND:
Gertrudiskerk:   Zondag 09.30 uur; ingang: 

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

vrijdag om 12.15 uur in de Dagkerk
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 10.15 uur
Moermont:   Zondag 11.00 uur
Kapel St.-Catharina: Zondag 09.30 uur
ABG gebedsruimte:   Maandag, dinsdag, donderdag 

en vrijdag 9.15 uur
Jacquelineflat:   1e, 3e en 4e vrijdag van 

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

maand 11.00 uur
 
De vieringen zijn een Eucharistieviering of een Woord- en 
Communieviering. In de woensdageditie van de Bode en op 
de website www.rkboz.nl vindt u de aard van de viering.
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Sta op!  
Hij maakt het verschil!
Lieve mensen!
Dit thema staat centraal voor het Paasfeest in onze parochie. 
We sluiten aan bij het project van trefwoord van de basisscholen, 
maar met een eigen invulling.

Pasen is het feest van opstaan, omdat 
we mogen vieren dat Jezus opstond uit 
de lichamelijke dood. Daarom maakt Hij 
het verschil. De grootste vijand van ons 
mensen heeft door Hem niet het laatste 
woord. Hierdoor wordt de wereld en het 

leven van ons mensen anders. Het krijgt door de Verrijzenis een 
nieuwe kleur en betekenis.

Ons leven gaat door ook al zijn we gestorven. Dit gegeven bepaalt 
ons doen en laten. Het kan ervoor zorgen dat we minder angstig 
zijn. Hierdoor kunnen we ons vrijer voelen en zo vrijer handelen. 
Het kan ons helpen om op te staan tegen onrecht dichtbij en ver 
weg: de kansarme in onze eigen stad en parochie, de vluchteling 
op zoek naar veiligheid en geborgenheid, de oudere die zorg moet 
ontberen en warme aandacht, de jongere die zich niet gehoord 
voelt……

Pasen zorgt voor beweging. Als we nog niet ontwaakt zijn uit onze 
winterslaap, klinkt nu het appèl.
Sta op! Hij maakt het verschil!

Zalig Paasfeest

Pastoor Paul Verbeek

Hoe nu verder met de 
Barmhartigheid?   
Op een maandagavond in januari kwamen de Romereizigers 
opnieuw bijeen. We hadden elkaar als groep (60 reizigers 
uit Bergen op Zoom en Roosendaal) na de “Nederlandse 
Dag’ van het Heilig Jaar in Rome) voor het laatst gezien toen 
de bus ons in Gageldonk afzette en ieder vol verhalen naar 
huis ging. En er was behoefte aan een reünie om weer na te 
praten en om de foto’s te tonen. Dat laatste gebeurde door 
een indrukwekkende PowerPoint die uit 2.500 ingestuurde 
foto’s was samengesteld.

Iedereen zag ons weer in de Sint Pieter 
zitten en op het grote plein en in de metro en 
zwerven langs de oude kerken van Rome. En 
we zagen paus Franciscus in honderdvoud. 
Maar een gezamenlijk nagesprek bleef 
uit. Ik had daar wel aan gedacht. Heeft 
zo’n Heilig Jaar van Barmhartigheid iets 
nagelaten in onze ziel? Weten we met Gods 
Barmhartigheid meer weg dan een jaar 
geleden?

Dat leek me het vragen waard, want de thematiek die paus 
Franciscus aan het bijzondere Heilig Jaar had gegeven was ons 
niet op het lijf gesneden.
De Barmhartigheid van God Vader werd voor het eerst door de 
Poolse Paus Johannes Paulus II aan de orde gesteld, toen hij 
in 2000 bij de heiligverklaring van de Poolse zuster Faustina de 
Tweede Zondag van Pasen (zondag van het Thomasevangelie) 
uitriep tot een jaarlijks te vieren Zondag van de Goddelijke 
Barmhartigheid.
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Het leek me toen een wat gekunsteld initiatief dat maar moeilijk 
landde in onze geseculariseerde wereld. Maar nu kwam 
paus Franciscus ermee om de kerk tot meer deemoed met de 
vluchtelingen op te roepen, tot meer compassie en medeleven, 
tot meer inkeer en tot een versterking en vernieuwing van de 
biechtpraktijk.

Is er dat van gekomen? Ik moet zeggen dat bij mij dat thema 
van Gods Barmhartigheid het afgelopen jaar behoorlijk geland 
is. Door de bezinningsdagen in het bisdom, de openstelling 
van de Kathedraal en de basilieken van Hulst, Oudenbosch en 
Oosterhout, door het aansprekende logo en affiche en het nieuwe 
lied dat door verschillende koren werd aangeleerd.
 
Tijdens de dagen in Rome werd het thema bij mij verdiept door 
de oproep van kardinaal Eyck om het affiche van het Heilig Jaar 
niet weg te gooien, maar de afbeelding van de Barmhartige op 
te plakken en tot kerkicoon te maken. Bij de Wandeling van 
Barmhartigheid werd gesuggereerd om naast de klassieke Zeven 
Werken van Barmhartigheid, die gebaseerd zijn op Mattheus 25, 
31-46, ook aan een geestelijk zevental te denken. Een reeks die 
niet alleen betrekking heeft op de zorg voor het lichaam, maar ook 
op de ziel of de geest.

Vicaris Paul deelde mee dat ze in Hulst in de pastorietuin een 
beeld gaan plaatsen om ons blijvend aan het Heilig Jaar van 
de Barmhartigheid te doen herinneren. Wij zouden een vorm 
kunnen zoeken om ons jaarlijks te richten op die werken van 
Barmhartigheid. De Vormelingen doen dat al, want het zit in hun 
jaarlijks catecheseprogramma en de parochie kan meedoen.

Het oude rijtje kent u wel: de hongerigen spijzen, de dorstigen 
laven, de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de zieken 
verzorgen, de gevangenen bezoeken, de doden begraven.
En het nieuwe rijtje beveel ik aan. Dat geestelijk rijtje dat we in 

Rome leerden: de twijfelenden raad geven, de onwetenden 
onderrichten, de zondaars vermanen, de bedroefden troosten, 
beledigingen vergeven, lastige personen geduldig verdragen, tot 
God bidden voor de levenden en de doden.

Emeritus pastor Rud Smit

Hongerdoek:  
Ik ben omdat wij zijn
De hongerdoek van dit jaar heeft een krachtig beeld. Twee 
mensen die tegenover elkaar staan, de handen op elkaars 
schouders leggen en elkaar diep in de ogen kijken: een 
ontmoeting. De hongerdoek is gemaakt door de in Nigeria 
geboren kunstenaar Chidi Kwubiri. Hij heeft zich laten 
inspireren door het Afrikaanse spreekwoord: ‘Ik ben omdat jij 
bent – en jij bent omdat wij zijn’. Uit het spreekwoord spreekt 
een diepe verbondenheid tussen mensen onderling. Het drukt 
uit dat mensen niet zonder elkaar kunnen.

Bijzonder is dat in de ontmoeting ook iets gebeurt. De twee 
mensen, die de kleuren hebben van de twee belangrijke rivieren 
van Nigeria, nemen elkaars kleur aan. Ze hebben belangstelling 
voor de ander en hebben een dialoog in plaats van een discussie. 
Ze luisteren naar elkaars mening en laten zich daardoor 
beïnvloeden. Een goed voorbeeld van hoe wij met elkaar zouden 
kunnen omgaan!

In de hongerdoek kun je ook terugzien hoe paus Franciscus 
uitlegt dat alles met elkaar verbonden is. In onze samenleving 
zijn er drie vormen van relatie: tussen God en mens, tussen 
mens en andere mensen, tussen mens en de schepping. De 
twee mensen bevinden zich op dezelfde ooghoogte. Ook Jezus 
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is mens geworden, waardoor God op ooghoogte met ons is 
gekomen. De twee mensen hebben een grens tussen zich in – de 
witte streep in het midden – maar weten die toch te overbruggen. 
De afbeelding is op die manier een oproep tot solidariteit tussen 
mensen onderling, ook over grenzen heen. De schepping wordt 
op de hongerdoek verbeeld in de verf: de kleuren die afgeleid zijn 
van de rivieren en de ruimte buiten de mensen die de aarde en de 
hele schepping verbeeldt. Dat de hongerdoek ons mag inspireren 
tot vele ontmoetingen in de Veertigdagentijd.

De hongerdoek is voor de werkgroep NoordZuid aanleiding om 
een fotowedstrijd te organiseren, waarover verderop in inZOOMen 
meer te lezen is.

Pastor Fredi Hagedoorn

Jij / ik

Wie ben jij?
Wie ben ik?

En wie ziet ons hier samen?

Ik weet pas wie ik ben,
als iemand mij ziet,

mij aanraakt
mij draagt…..

En jij?
Hoe is dat voor jou?

Kijk in mijn ogen, geef mij je hand,
leg je hand op mijn schouder

net zo als ik zal doen….

Alleen dan komen we verder,
want we zijn gezien…., samen.

Felicia Dekkers
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Fotowedstrijd: Wie maakt de 
mooiste foto?
Thema: ontmoeten

In de Lievevrouweparochie is een fotowedstrijd 
uitgeschreven. Iedereen kan een foto insturen met 
als thema ‘Ontmoeten’. Een selectie van de foto’s zal 
vanaf 3 maart te zien zijn in de Gertrudiskerk en de 
Lourdeskerk, op momenten dat de kerken geopend 

zijn. De prijs voor de mooiste foto wordt op woensdag 5 april 
uitgereikt door een Bergse vakjury.

Het thema Ontmoeten is het jaarthema van de Lievevrouweparochie. 
In de voorbereiding op Pasen, de Veertigdagentijd, organiseren we 
in de parochie altijd een aantal activiteiten. Toen het beeldmerk voor 
de Veertigdagentijd van dit jaar werd uitgebracht, waarop ook een 
ontmoeting staat, wilden we daar graag iets mee doen. Het idee 
van de fotowedstrijd was geboren.
Vanaf nu is het mogelijk om foto’s in te sturen voor de fotowedstrijd 
met als thema ‘Ontmoeten’. Bij het woord ontmoeten kun je denken 
aan: elkaar zien, elkaar horen, elkaar aanraken, met elkaar op weg. 
Het onderwerp mag breed geïnterpreteerd worden: ontmoeting van 
mensen, dieren, planten, groot en klein, oud en jong. En iedereen 
mag een foto inzenden.

Op woensdag 5 april vindt om 19.30 uur de prijsuitreiking plaats in 
de Gertrudiskerk. De foto’s worden beoordeeld door een Bergse 
vakjury. Alle inzenders zullen persoonlijk worden uitgenodigd voor 
dit evenement. Foto’s kunnen vóór 20 maart ingeleverd worden bij 
foto@rkboz.nl. Tips en meer informatie zijn te vinden op website 
van de Lievevrouweparochie: www.rkboz.nl.

Pastor Fredi Hagedoorn

Vastenactie: El Salvador
Thema: Eilanden van Hoop in San Salvador

Op 1 maart 2017 (Aswoensdag) start de 40dagentijd. We 
bereiden ons in die 40 dagen voor op het Paasfeest. Het is van 
oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil 
bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, 
dichtbij en ver weg. Deze tijd wordt ook wel Vastentijd 
genoemd, en tijdens deze periode vraagt Vastenactie onze 
aandacht voor hun werk elders. In 2017 staat de hoofdstad 
van El Salvador, genaamd San Salvador, centraal in de 
campagne van Vastenactie.

Dit jaar vraagt Vastenactie aandacht voor San Salvador en dan 
speciaal de wijken Apopa en Mejicanos. San Salvador in het 
algemeen en deze wijken in het bijzonder gaan gebukt onder 
extreem veel geweld door criminele bendes, de ‘mara’s’. De 
mara’s hebben ieder een eigen territorium en beheersen het 
leven in ‘hun’ wijken volledig. Mensen worden bedreigd, afgeperst 
en beroofd. Wie praat met de politie, wordt ernstig verminkt of 
vermoord. Het betekent ook dat mensen niet van de ene wijk naar 
de andere kunnen: dan worden ze beschouwd als indringers op 
vreemd terrein. 

De bendes werven actief leden onder kinderen en jongeren. 
Lidmaatschap zorgt voor ‘respect’, voor geld en mooie spullen en 
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vrouwen. Het is moeilijk de verleiding te 
weerstaan als jonge puber, zonder vader 
en zonder geld. Het campagneproject 
– de samenwerking van een aantal 
katholieke organisaties – wil helpen 
voorkomen dat kinderen en jongeren lid 
worden van de bendes. De jeugdcentra 
die ze steunen, willen de kinderen een 
ander perspectief bieden en leren dat ze 
ook buiten de bendestructuren een goed 
bestaan kunnen opbouwen. Vastenactie 
en haar partners in San Salvador willen 
als het ware Eilanden van Hoop scheppen 
in een zee van geweld; kinderen en jong 

volwassenen kansen geven om in een meer vreedzame omgeving 
op te groeien en om daarna zelf een bijdrage te leveren aan een 
geweldloze en vredige samenleving.

Met de bijdrage aan dit campagneproject steunt Vastenactie 
verschillende initiatieven in een gewelddadige samenleving:

- Het Jeugdcentrum in Apopa van de zusters Angel de la Guarda
- De oprichting van een jeugdcentrum in Mejicanos
- Het sociale werk van de paters Passionisten in Mejicanos
- Het werk van de vrijwilligers van CBC op basisscholen
-  CBC traint vrijwilligers en steunt hen bij de uitvoering  

van hun werk

Om dit te kunnen realiseren is er dus geld nodig! Tijdens de 
vastentijd vinden er in onze parochie diverse activiteiten plaats 
met als doel geld inzamelen voor de Vastenactie, voor de mensen 
in San Salvador. Het precieze programma vindt u in de Bode, de 
folder die in de kerken ligt en op de website www.rkboz.nl. Er zijn 
activiteiten voor jong en oud, veelal op de woensdagen tijdens de 
40dagentijd. U doet toch ook mee?

Verdere informatie over het project van Vastenactie kunt u vinden 
op www.vastenactie.nl. In het weekend van 1 en 2 april is de 
caritascollecte bestemd voor de Vastenactie. Uw financiële steun 
is in El Salvador welkom en goed besteed.

Toos de Crom, Werkgroep NoordZuid

Woensdagen in de 40dagentijd
De werkgroep NoordZuid coördineert dit jaar opnieuw 
een keten van activiteiten op vijf woensdagen in de 
Veertigdagentijd met om 18.00 uur een vastenmaaltijd in 
de pastorie aan de Burgemeester Stulemeijerlaan. Telkens 
wordt daaraan in de middag en/of in de avond een activiteit 
verbonden. De avondactiviteiten starten steeds om 19.30 uur.

Bij de maaltijd staan we iedere week stil bij het project van de 
Vastenactie: Eilanden van Hoop in San Salvador de hoofdstad 
van El Salvador (zie voor meer info elders in dit blad)
Op woensdag 8 maart komen we samen in het parochiecentrum 
bij het Hongerdoek ‘Ik ben omdat wij zijn’ o.l.v. pastor Fredi 
Hagedoorn (zie elders in dit blad)
Op woensdag 15 maart Bijbels Leerhuis in het parochiecentrum 
o.l.v. pastor Rud Smit.
Op woensdag 22 maart staat bisschop Romero centraal en het 
gesprek is o.l.v. pastoor Paul Verbeek in het parochiecentrum.
Woensdag 29 maart is er in de middag een Tocht van Hoop die 
eindigt bij Fort Smakelijk, waar we de maaltijd gebruiken.
Woensdag 5 april vindt om 19.30 uur de prijsuitreiking plaats van 
de fotowedstrijd in de Gertrudiskerk.
De laatste woensdag is de woensdag van de diocesane 
Chrismawijding. Dit jaar op 12 april om 19.00 uur in Sint Bavokerk 
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in Rijsbergen. We houden u op de hoogte van de activiteiten, met 
tijd en locatie, via de woensdagse Bergse Bode, de website en 
een flyer in de kerken.

Vastenmaaltijd
Iedere woensdagavond wordt opnieuw een ‘vastenmaaltijd’ 
gehouden in het parochiecentrum. Rond de tafel is plaats voor 20 
/ 30 personen. Janine de Kok zorgt steeds voor een voedzaam en 
gevarieerd ‘éénpansgerecht’. De maaltijd begint met zang en een 
korte bezinning. Iedereen die wil deelnemen moet zich tevoren 
opgeven (tel. 233574). Voor een aantal woensdagen zullen 
speciale groepen uit de parochie worden uitgenodigd.
De vastenmaaltijd is iedere woensdag om 18.00 uur in het 
parochecentrum, behalve op 29 maart, want dan is de maaltijd bij 
‘Fort Smakelijk’ na de Tocht van Hoop.

Corrie Hamers, Werkgroep NoordZuid

Tocht van hoop
Jaarlijks wordt er in de vastentijd een Tocht van Hoop 
georganiseerd. Ook dit jaar, op woensdag 29 maart, met als 
thema: ‘Initiatieven van zorg voor elkaar’.

Om 14.30 uur beginnen we met een inleiding op de Tocht en het 
thema in de hal van de Gertrudiskerk, onder de peperbus. Daarna 
zullen we tijdens de tocht een bezoek brengen aan Kadoshop 
’t Roer Om. Met behulp van deze kadoshop is het mogelijk om 
jongvolwassenen met een niet verstandelijke, maar sociaal-
emotionele beperking een zinvolle dagbesteding te bieden. 
Vervolgens gaan we op bezoek bij de nieuwe opvang van het 
Leger des Heils en eindigen we onze Tocht bij Fort Smakelijk, een 

restaurant dat wordt gerund door vrijwilligers voor mensen met 
een kleine beurs. Hier zal voor degene die wil ,na het uitwisselen 
van ervaringen, verhalen en vragen, een maaltijd worden bereid 
zoals dat bij Fort Smakelijk gewoon is en die aansluit bij de vaste 
maaltijd traditie van de parochie.
Iedereen is van harte welkom om met ons op Tocht te gaan en 
/ of om aan te schuiven bij de maaltijd. Het enige wat we van u 
vragen is dat u zich aanmeldt voor vrijdag 24 maart op de pastorie 
in verband met de organisatie van de Tocht.
Voor meer informatie kunt u terecht bij pastor Mary Zopfi.

Seniorenmiddagen
In december zijn er twee sfeervolle seniorenmiddagen geweest 
op weg naar Kerstmis. Nu we op weg naar Pasen gaan, zullen 
er in de Goede Week weer twee seniorenmiddagen zijn. Op 
dinsdag 11 april is er om 14.30 uur een eucharistieviering in 
de Ontmoetingskerk en op woensdag 12 april om 14.00 uur 
een ontmoetingsmiddag in het steunpunt voor ouderen aan het 
Zonneplein. Het thema zal zijn “Sta op! Hij maakt het verschil!”.

De werkgroep

Goede Vrijdag wandeling
Bij de dagen voor Pasen – Witte Donderdag, Goede Vrijdag 
en Paaszaterdag – kun je denken aan het lopen van een tocht. 
Jezus zelf droeg het kruis naar Golgotha, waaraan de kruisweg 
op Goede Vrijdag herinnert. Maar ook op Witte Donderdag is 
recent de traditie ontstaan om met een kruis te lopen, bij de 
eigentijdse Passion die op televisie wordt uitgezonden.



10

Dit jaar organiseert het pastoraal 
team in samenwerking met de 
jongerengroep The Next Step voor het 
eerst een Goede Vrijdag wandeling. 
Deze wandeling komt in de plaats 
van de Paaswandeling die we de 
afgelopen jaren op Paaszaterdag 
liepen.

De wandeling zal starten om 20.00 uur na de Goede Vrijdagviering 
in de Lourdeskerk. We zullen een kruis meedragen. Dit kruis krijgt 
een plek in alle vieringen van het paastriduüm. Onderweg staan 
we stil voor bezinningsmomenten die door de jongeren van The 
Next Step worden voorbereid. Zo overdenken we het lijden van 
Jezus en het lijden van mensen overal in de wereld. De wandeling 
eindigt rond 21.00 uur in de dagkerk van de Gertrudiskerk, waar 
we het kruis een plek geven. Na afloop kunt u napraten bij een 
kopje koffie of thee in het Cantatorium.
U bent allemaal van harte uitgenodigd om mee te lopen in deze 
bijzondere wandeling. Meer informatie vindt u in de weken voor 
Pasen in de Bode, op de website en in de kerken.

Pastor Fredi Hagedoorn

Paasactiviteit kinderen
Dit jaar organiseren we voor de tweede keer een speciale 
Paasactiviteit voor kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 
12 jaar. Natuurlijk zijn ouders, opa’s en oma’s en broer(tje)s 
en zus(je)s(en) ook van harte welkom in de Gertrudiskerk op 
Paaszaterdag 15 april.

We beginnen net als vorig jaar om 16.00 uur en sluiten om 17.00 

uur weer de deuren. Terwijl we dit schrijven zijn we nog volop 
bezig met het samenstellen van het programma dus dat is nog niet 
helemaal bekend. Maar de bouwstenen waar we mee bouwen, 
zijn ook nu weer het paasverhaal en de verhalen van de Goede 
Week. Er zullen personen zijn die hun versie van het verhaal over 
Jezus vertellen afgewisseld met activiteiten en muziek.

Wat dit jaar heel bijzonder maakt, is de bijdrage van ons kinderkoor. 
Zij zijn deze middag voor het eerst te horen. Maar natuurlijk 
worden de andere kinderen uitgedaagd om mee te doen. Ook 
de gebeden mogen de kinderen gedeeltelijk zelf maken en zal er 
voor de creatievellingen een onderdeel zijn waar de handen bij uit 
de mouwen mogen worden gestoken. Een interactieve activiteit / 
viering waarbij een ieder welkom is.
Meer informatie zullen we tijdig publiceren op de website en in de 
Bode. 



11

We zien jullie graag op Paaszaterdag om 16.00 uur in de 
Gertrudiskerk. Jij komt toch ook!

Pastor Fredi Hagedoorn en pastor Mary Zopfi

Vieringen kerken
in de Goede Week en Pasen 

Paastriduüm
De vieringen van Witte Donderdag (13 april), de plechtige 
viering van Goede Vrijdag (14 april) en de Paaswake (15 april) 
zijn liturgisch één doorlopende viering. We noemen deze serie 
vieringen het Paastriduüm. Om die onderlinge relatie zichtbaar te 
maken, zal Paul Verbeek in elke viering de voorganger zijn en 
wordt elke viering gezamenlijk gevierd in een van beide kerken.

Het Paastriduüm ziet er als volgt uit:
Witte Donderdag:  19.00 uur Gertrudiskerk
Goede Vrijdag:   19.00 uur Lourdeskerk 

In beide kerken wordt om 15.00 
uur de kruisweg gehouden

Paaswake:  21.00 uur Lourdeskerk
Pasen:   Eerste Paasdag (16 april) is in beide kerken 

een Eucharistieviering:
 09.30 uur in Gertrudiskerk en
 11.00 uur in de Lourdeskerk
Tweede Paasdag:   9.30 uur Peuter-Kleuterkerk Gertrudiskerk 

11.00 uur Eucharistieviering 
in de Gertrudiskerk

Vieringen huizen
in de Goede Week en Pasen

Reigershorst:   dinsdag 11 april 10.30 uur: 
  ds. Willem Vermeulen en 

pastor Paul Verbeek
Gebedsruimte ABG:   donderdag 13 april 9.15 

uur: pastor Rud Smit
  vrijdag 14 april 15.00 uur:  

pastor Lenie Pepels
Stuijvenburgh:   donderdag 13 april: 14.30 uur: 

ds. Gerdien Lankhuysen en 
pastor Fredi Hagedoorn

Jacquelineflat:   donderdag 13 april 14.30 uur: 
ds. Willem Vermeulen en 
pastor Lenie Pepels

Het Nieuwe ABG:  donderdag 13 april 9.15 uur: 
pastor Lenie Pepels

 vrijdag 14 april 15.00 uur: pastor Rud Smit
Meilustflat:  vrijdag 14 april 13.30 uur: pastor Jo Staps
 Eerste Paasdag 11.00 uur: pastor Jo Staps
Sint Catharinakapel: Eerste Paasdag 9.30 uur: pastor Jo Staps
Moermont: Eerste Paasdag 11.00 uur: pastor Ulla Berger

Muziek in de Gertrudiskerk
Zaterdag 11 maart 16.00 uur
Orgelconcert door Ignace Michiels,
o.a. kathedraal-organist Brugge (GCS)
Entree € 8,00; vrienden van het Ibach-orgel € 4,00
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Zondag 2 april 16.00 uur
Oecumenische Passie-cantatedienst (HMR)
koor, solisten, instrumentalisten
o.a. Motet: O Jesu Christ, mein’s Lebens Licht BWV 118
van Joh. Seb. Bach (1685-1750);
Stabat Mater van Antonio Caldara (1670-1736)

Zondag 16 april 9.30 uur
Latijnse Hoogmis op Paaszondag (HMR)
koor, solisten, instrumentalisten
O.a. de meerkorige Missa Scala Aretina van Francisco Valls 
(1672-1747)
Hallelujah van G.F. Händel (1685-1759); gregoriaans

Zondag 4 juni 9.30 uur
Latijnse Hoogmis op Pinksterzondag (HMR)
solisten, koor en instrumentalisten

Concerten op zaterdagmiddag 16.00 uur (GCS)
17 en 24 juni, 1 en 8 juli

Vrijmarkt op Koningsdag
Zoals al jaren gebruikelijk is, wordt op Koningsdag (donderdag 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, huishoudelijke artikelen 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.

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 (tel. 06-534 623 07) of Conny Loeff (tel. 06-158 
616 00)
Op zijn vroegst na Pasen zouden we spullen in de Gertrudiskerk 
enige tijd kunnen opslaan.

Marc Ambagts en Conny Loeff horen graag van u!

Mariakapel H. Hartkerk
Al enkele jaren wordt elke eerste woensdag van de maand in 
de Mariakapel van de H. Hartkerk een gebedsdienst gehouden.

De Mariakapel is een plek van ontmoeting voor alle parochianen 
van de Lievevrouweparochie. Op iedere eerste woensdag van de 
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maand om 19.00 uur wordt door een aantal vrijwilligers de viering 
voorbereid samen met één van de pastores. Aan de hand van 
een actueel thema gaan we met elkaar in gebed, in gesprek, 
afgewisseld door stilte en het zingen van een lied.

De kapel is inmiddels opgeknapt omdat groot onderhoud hard 
nodig was. Ze is opnieuw geverfd en er hangt nieuwe verlichting. 
Nieuwe stoelen met mooie kussens zorgen ervoor dat u goed 
kunt zitten. In de mei – en oktobermaand is er elke woensdag een 
rozenkransviering. De klokken zullen u roepen zodat u op tijd kunt 
zijn als om 19.00 uur de viering begint.

Lucie Venmans

Zin op Zaterdag
Als u nog geen kennis met ‘Zin op Zaterdag’ maakte, heeft u 
wellicht twaalf keer iets gemist. Zet dan uw TV toestel eens uit 
en kom op de eerste zaterdagavond van de maand om zeven 
uur naar de Gertrudiskerk (ingang Kerkstraat).
‘Zin op Zaterdag’ is de noemer waaronder alternatieve 
bijeenkomsten maandelijks plaatsvinden in de Gertrudiskerk: 
meestal op de eerste zaterdag van de maand. ‘Zin’ geeft u de 
mogelijkheid om nieuwe mensen te ontmoeten, bezig te zijn met 

alternatieve vormen van spiritualiteit en kennis te maken met 
allerlei activiteiten die de ziel raken!

Een kleine groep vrijwilligers uit de Lievevrouweparochie 
organiseert inspirerende activiteiten en nodigt u hierbij van harte 
uit. Het parochiebestuur heeft hiervoor elke eerste zaterdag de 
kerk opengesteld vanaf 19.00 uur (vanaf 18.15 uur helpen met 
voorbereiden). De kleur van ‘Zin’ is warm geel. Hopelijk zijn de 
posters in de kerken (A3 formaat) of de gele flyers (A5) u al 
opgevallen: begin april 2017 viert ‘Zin op Zaterdag’ haar eerste 
verjaardag!

De flyers vermelden het thema van de avond met een korte 
omschrijving van de inhoud. Niet alles wordt verklapt, want 
we willen mensen graag positief verrassen. Het nieuwe (jaar)
programma van Zin op Zaterdag is inmiddels bijna gereed. Schrijf 
onderstaande datums in uw agenda. Iedereen kan meedoen: er 
wordt geen entree geheven!

4 maart:  Zen meditatie, onder begeleiding van Karin van der 
Velden.

11 maart:  ‘’Chanten’’ georganiseerd door o.a. Addy de Krom
1 april:  Gregoriaans zingen (introductie door Hans Smout)

Ook in de zomervakantie is de Gertrudiskerk hiervoor op 
zaterdagavond om 19 uur open. Wees welkom bij (één van) 
deze inspirerende activiteiten, met na afloop koffie of thee en de 
mogelijkheid om de ander in vrijheid te ontmoeten.
Voor meer informatie neemt u contact op met 
jolandatholenaar@gmail.com tel. 0164-258260.

Namens de werkgroep, 
Zin op Zaterdag

William Vertelman
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Taizé vieringen
Maandelijks organiseert Taizé aan de Zoom een oecumenische 
gebedsdienst in de Gertrudiskerk: elke derde zaterdag vanaf 
19:00 uur (m.u.v. de Veertigdagentijd). Een professioneel gitarist 
komt uit Sint Annaland om de meditatieve gezangen op gitaar te 
begeleiden.

De volgende Taizévieringen in dit voorjaar zijn op zaterdagavond:
18 maart, let op 8 april (week vóór Pasen), 20 mei en 17 juni.

Van de bestuurstafel
Beste parochianen
Sinds 1 januari 2017 is het pastoraal team weer op volle sterkte, 
want per die datum is diaken Jan Foesenek voltijds werkzaam 
bij de Lievevrouweparochie. Naast de pastoor / vicaris en twee 
pastoraal werkers bestaat het pastoraal team, onder teamleider 
Jan Foesenek, uit vier personen om het vele pastorale werk in 
de Lievevrouweparochie op professionele wijze vorm te geven. 
Ik wens Jan veel succes met zijn nieuwe uitdaging. In het bestuur 
is nu ook Astrid Halfhide officieel benoemd door het bisdom 
Breda. Astrid gaat de belangrijke taak van “vrijwilligersbeleid” op 
zich nemen. Dank, Astrid, dat je deze omvangrijke taak op je wil 
nemen.

Voor 2017 heeft het bestuur zich een aantal prioriteiten gesteld 
waaronder, in samenspraak met de koren, te komen tot continuïteit 
van dirigenten en organisten. Gezien de krapte op dit deel van 
de arbeidsmarkt vereist dit veel zoekwerk en overleg, waarbij de 
financiën van de parochie ook een rol spelen. Immers, voor het 

kalenderjaar 2017 is een tekort begroot van € 20.000,00. Het 
bestuur wil ook duidelijkheid brengen in de interne organisatie en 
het vrijwilligersbeleid van de Lievevrouweparochie. Verder wordt 
gewerkt aan het specifiek bedienen van de doelgroepen jongeren, 
jonge gezinnen en senioren.

Het gebouw van de Heilig Hartkerk is onderwerp van gesprek 
tussen gemeente, Stadlander, basisonderwijs en parochie. In de 
eerste helft van dit jaar worden mogelijkheden nagegaan om tot 
een andere bestemming van het gebouw en de directe omgeving 
te komen. Dit kan tot verkoop van het gebouw leiden. Zodra er 
meer duidelijkheid is, breng ik u hiervan op de hoogte.

Op 31 januari was ik te gast bij de jaarvergadering van de leden 
van het Kerkkoor Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Er werd afscheid 
genomen van Rita Verbiest-Boschman. Zij is maar liefst 27 jaar 
voorzitter van het koor geweest. Wel blijft zij lid van het kerkkoor. 
Dank voor de inzet, Rita. Ook ben ik veel dank verschuldigd 
aan de talrijke vrijwilligers van onze parochie, want hun inzet is 
zo hard nodig. Ook dank ik onze stadgenoten die een bijdrage 
voor de actie Kerkbalans hebben geleverd. Met deze financiële 
steun hebben wij mogelijkheden voor activiteiten als kinderkoor, 
jongeren, jonge gezinnen, senioren en aandacht voor mensen die 
dit nodig hebben.

Namens het bestuur van de Lievevrouweparochie,
Jan van Wijk
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Rome reis
Mij werd gevraagd een stukje te schrijven voor InZOOMen 
over de reis naar Rome afgelopen november 2016. Dat vond 
ik erg leuk.
Wat de meeste indruk op mij heeft gemaakt, zal ik hier beschrijven. 
Ik zou daar een heel boekwerk over kunnen schrijven, maar ik 
moest het kort houden. Op maandag 14 november waren we rond 
5 uur in Rome. ‘s Avonds hebben we met bijna 300 mensen in het 
hotel gegeten. De volgende morgen waren we om 10 uur in de 
Sint Pieter voor de Eucharistieviering met daarna een toespraak 
van Paus Franciscus. Dat was een geweldig ervaring. ‘s Middags 
zijn we naar de Santa Maria Maggiore gegaan waar we een 
Vesperdienst hebben bijgewoond. Deze basiliek is ter ere van 
Maria, gebouwd in de 4e eeuw. Een prachtige basiliek met unieke 
mozaïeken over de geboorte van Jezus en de rol van Maria 
hierbij. Paus Franciscus is na zijn verkiezing naar deze basiliek 
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gegaan om bij een eeuwenoude icoon van Maria te bidden. Ook 
zijn in deze kerk in 1964 Prinses Irene en Prins Carel-Hugo van 
Bourbon-Parma getrouwd.

Woensdag moesten we heel vroeg uit bed want al om half 9 
verzamelden wij op het Sint Pietersplein, waar een uur later de 
audiëntie met Paus Franciscus zou plaats vinden. Dit moment 
heeft, denk ik wel, de meeste indruk op mij gemaakt, om van 
dichtbij in levende lijve de Paus te zien. Als ik dit schrijf, krijg ik er 
nog kippenvel van.

Donderdag hebben we de viering van Barmhartigheid bijgewoond 
in de Santa Maria in Trastevere en ook dat was een bijzondere 
ervaring. Later werden we in groepjes verdeeld en mijn broer 
Hans en ik zaten bij Rud Smit. Hij kon ons veel vertellen over alle 
prachtige kerken waar we die dag zijn geweest. Rud heeft zelf een 
tijd in Rome gewoond, dus het waren ervaringen uit eerste hand. 
We hebben ook nog een mooie Eucharistieviering meegemaakt 

in de Friezenkerk, waar Paul Verbeek als voorganger prachtige 
woorden sprak. Die kerk grenst aan het Sint Pietersplein en is 
gebouwd in 1141. Aan Bisschop mgr. Muskens hebben we te 
danken dat de Friezenkerk weer de plek is geworden van de 
Nederlanders in Rome. Iedere zondag is er een Nederlandse 
Eucharistieviering om half 11.
Vrijdag hebben we nogmaals een bezoek gebracht aan de Sint 
Pieter, heel indrukwekkend. In de middag hebben we nog een 
prachtige wandeling gemaakt langs o.a Piazza Venezia, Forum 
Romanum, het Colosseum en de San Clemente met goede uitleg 
van Corrie Hamers. Het was een hele week zalig weer, rond de 
20 graden. Rond half 6 was er nog een laatste viering in de Sint 
Jan van Lateranen. Dit is de kerk van de bisschop van Rome, 
de Paus. Hij heeft hier zijn bisschopszetel staan. Het is een hele 
imposante kerk.
Zaterdag 19 november was helaas de dag om weer terug naar 
huis te gaan. Deze week was voor mij onvergetelijk! Ik zou zo weer 
mee gaan.Graag wil ik iedereen bedanken voor de goede zorgen, 
wij hadden een geweldig leuk gezelschap en alles was fantastisch 
georganiseerd. 

Annelies van den Boom - Sterk



17

Nieuwjaarsbijeenkomst:
warme sfeer

Ondanks de winterse omstandigheden die sneeuw en gladheid 
beloofden, was toch een behoorlijk aantal parochianen naar 
de Stoelemat gekomen voor de nieuwjaarsreceptie van de 
Lievevrouweparochie. Een receptie die volgens de uitnodiging 
in het teken moest staan van ontmoeting en het thema 
communicatie. Vandaar dat de website rkboz, inZOOMen en 
Zuidwest TV zich presenteerden, net als trouwens de jongeren. 
Zij hadden een muur gebouwd waarop wensbriefjes konden 
worden bevestigd. De kinderen maakten armbandjes.
Het thema communicatie werd door gastspreker Roderick 
Vonhögen op onnavolgbare wijze toegelicht. Vanaf het moment 
dat hij met een volle rugzak het podium beklom, totdat het door 
hem op drie kwartier ingestelde eendje het einde aan zijn betoog 
kwaakte, wist hij de zaal te boeien. Het communicatiemiddel bij 
uitstek, taal, werd door hem gebruikt om uit te leggen hoe wij de 
kerken weliswaar niet terug vol zouden kunnen krijgen, maar wel de 
verdere leegloop zouden kunnen stoppen. Zo voor de hand liggend, 
zo dichtbij, zo gewoon, dat je je afvraagt waarom wij daarop niet al 
jaren geleden zijn gekomen. Schitterend was ook zijn herinnering 
aan zijn misdienaarstijd en het Latijn wat daarbij hoorde. Heel wat 
ouderen glimlachten bij de herinnering aan dezelfde toestanden die 

Roderick ons voorschotelde. Zijn oproep om ook in de kerk de taal 
van de jongeren te spreken zal bij veel bezoekers stof tot nadenken 
of gesprek hebben opgeleverd.
Na zijn optreden werd het tijd de benen even te strekken om te 
trachten weer warme voeten te krijgen en onder het genot van 
een drankje en een hapje, zoals dat tegenwoordig heet, elkaar 
echt te ontmoeten. Geanimeerde gesprekken en een warme sfeer: 
iedereen leek het prima naar de zin te hebben. Er werden ook zaken 
gedaan. Zo kon de redactie van inZOOMen zich zelfs versterken en 
vonden we weer enkele nieuwe mensen bereid bij de verspreiding 
van het blad te helpen.
Toen zo tegen half vijf bleek dat het buiten niet glad was en toch nog 
kouder dan binnen, zullen de meesten toch met een warm gevoel 
naar huis zijn gegaan. We kunnen terugzien op een prima middag.

Ton Segers

Niemand gezien…
Regelmatig horen we dat iemand is opgenomen in het 
ziekenhuis of in een Centrum van Wonen en Zorg. Een 
bezoekje van een van de pastores wordt meestal op prijs 
gesteld maar dat horen we dikwijls pas als men al weer thuis 
is. En dat is erg jammer.
Het is goed te weten dat een ziekenhuisopname of verhuis naar 
een Centrum van Wonen en Zorg niet meer automatisch wordt 
doorgegeven aan de parochie. De parochie wordt dus niet vanzelf 
ingelicht! Wil men bezoek van ons, dan dient u het nieuwe verblijf- 
of woonadres zelf door te geven aan de parochie of dit via derden 
laten weten. Als wij niets weten, kunnen we ook geen actie 
ondernemen.

Het pastoraal team en  
de mensen van het parochiebureau, tel. 233574
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Onder de Vuurtoren
In het herfstnummer schreef ik ook 
over het project Uitzicht (met baanloze 
mensen). Ik vertelde toen van Frans. Ik 
ontmoette hem voor het eerst in Onze 
wijk, ons thuis, aan het Piusplein. Dat 
sloot helaas op 1 oktober jl. Daarna zag 
ik hem weer in het Doe-centrum, aan het 
Zilverschoonplein. Hij zat er met anderen 
koffie te drinken. Mensen met en zonder 
baan, meestal boven de vijftig. Sinds 

begin dit jaar ga ik er ook elke donderdag naar toe, van 
14.00 tot 16.30 uur. Gewoon elkaar ontmoeten, een beetje 
koffieleuten, lachen en dollen en bij momenten een serieus 
gesprek.
Sinds kort zit ik er vanuit de kerk niet meer alleen. Vorig najaar 
vroeg ik u om mee te doen. En u dóét mee! Nu zitten gelovigen 
met niet-gelovigen en baanlozen met niet - baanloze mensen aan 
tafel. We drinken wat, vertellen hoe het met ons en de wereld gaat 
en luisteren naar elkaar. Dat doet ons goed. Aan de muur hangt de 
foto van de vuurtoren. Dat is sinds kort onze naam: De Vuurtoren. 
Mooie naam. Want een vuurtoren is een baken in het donker. Niet 
bedoeld om náár te kijken, maar om erméé te kijken. Hij beschijnt 
de omgeving en biedt zodoende uitzicht.
Ook u bent welkom, met of zonder baan, gelovig of niet. Begin 
maart zijn we verhuisd. Bij het schrijven van dit stukje was de 
nieuwe plek nog niet bekend maar het is ergens in wijk Oost. 
Misschien heeft u dat al gehoord. Niettemin: doet u ook mee? 
Kom dan naar De Vuurtoren.

Namens Will, Henk, Lucie, Jan, William, Jac, Cor en Jan 
Ad van Loveren

(T: 06.124.686.41 / E: advanloveren@eparochie.nl)

Riet Huster in actie
Binnen de parochie is het belangrijk om contacten te 
hebben en te houden. Dat kan op verschillende manieren: 
persoonlijk, telefonisch, schriftelijk of per e-mail. De parochie 
heeft sinds een aantal jaren een eigen website waarop van 
alles te zien en te lezen is. Het is eenrichtingsverkeer maar 
zeker ook een vorm van contact.

Jack Raats is het hoofd van deze 
website en hij beheert ook de 
e-mailadressen van rkboz.nl. 
De vuller van de website is Riet 
Huster - van Egeraat. Elke zondag 
krijgt zij de berichten door die in de 
MidweekBode worden geplaatst. 
Dat zijn het Pastoraal Hoekje, Het 
Prikbord, de weekendvieringen 
met intenties en overige vieringen. 

Hiermee wordt ’s maandagsochtends de website aangepast, 
zodat dit nieuws al te lezen is voordat de Bode bij u in de bus valt. 
Sinds september is de algemene info vernieuwd met informatie 
uit het blauwe boekje: de nieuwe parochiegids. Al pratende showt 
Riet de website en laat zien dat er veel op te vinden is. Een apart 
hoekje is ingericht voor foto’s. Zo kun je nog een keer de bedevaart 
beleven waaraan je hebt meegedaan, de Sinterklaasviering 
bekijken of nagenieten van de taartenbakwedstrijd als je inlogt 
op www.rkboz.nl. Ook reportages van verschillende busreizen 
en de Nieuwjaarsbijeenkomsten kunnen we hier zien.

Riet vertelt dat via het Prikbord veel activiteiten genoemd 
worden maar vindt het jammer dat op de website niets is terug 
te vinden als deze achter de rug zijn. Het zou mooi zijn te laten 
zien wat er is gebeurd bijvoorbeeld bij On the Move en om 
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doopfoto’s te plaatsen of foto’s waarop de bisschop is te zien 
die de kinderen vormt. Een website die up-to-date wil zijn, is 
afhankelijk van inlichtingen die door lezers worden aangedragen. 
Iedereen kan en mag dat doen door deze door te mailen naar  
website@rkboz.nl. Door linken te leggen, is het mogelijk direct 
te worden doorverbonden naar bijvoorbeeld een secretaris van 
een koor.

Riet is in de jaren vijftig in Bergen op Zoom geboren en zong vanaf 
haar achttiende tot en met haar veertigste bij HMR. Daarna is zij 
in Halsteren gaan wonen en maakte in het jaar 2000 van haar 
hobby haar werk. Zij begon een praktijk in natuurgeneeskunde 
en psychotherapie. Sinds 2007 is zij gaan zingen bij het 
Lourdeskoor waar zij ook tweede secretaris is. Daarna is haar 
gevraagd om mee te werken aan de website. Verder is zij een 
aantal jaren als verzorgster meegegaan bij de bedevaarten naar 
Banneux en schildert zij iconen, waaronder de mandilion.

Voor elkaar blijven zorgen en elkaar aandacht blijven geven, 
vindt Riet erg belangrijk. Zij ondervond dat zelf na het overlijden 
van haar echtgenoot. De eerste keer dat zij weer naar de viering 
ging en na afloop een bakske koffie dronk, zorgden een hand op 
haar schouder en “hoe is het?” ervoor dat ze erbij hoort. Dat is 
de Bijbel vertaalt naar nu, zegt ze: iedereen mag erbij horen en 
proberen samen één te zijn.
Het zijn vaak kleine dingen die goed doen maar ze hebben een 
grote waarde: we mogen ook gewoon blij zijn met “niks”.

Lucie Venmans

Maria Ommegang
Meedoen met de Maria Ommegang. Iets voor u? 

Hebt u zondag 25 juni als datum van de Maria Ommegang 
2017 al in uw agenda gezet? Hierbij alvast maar even een 
herinnering. Zoals eerder gemeld is het automatisme van 
de jaarlijkse Maria Ommegang in Bergen op Zoom niet 
zo automatisch als dat je zou denken in de naoorlogse 
Ommegang traditie van Bergen op Zoom. Wél automatisch 
in de zin van een Ommegang die natuurlijk door ons 
stadscentrum moét trekken, maar het blijft een toer om alles 
vooraf weer goed georganiseerd te krijgen. Alle draaiboeken 
ten spijt is dat een megaklus, waar vele vrijwilligers zich een 
heel jaar voor inzetten.

Dit keer iets over de 
deelnemers aan de Maria 
Ommegang. Eind vorig jaar is 
aan de deelnemers verzocht 
om alvast aan te geven of ze 
al dan niet weer beschikbaar 
zijn voor de komende laatste 
zondag van juni. Met meer 
dan 700 deelnemers is het een 
heel gedoe om namen, (mail-)
adressen en telefoonnummers 
te actualiseren naar een goed, 
nieuw bestand.
Daarnaast is het voor de Maria 
Ommegang niet anders dan wat 
bij veel ander vrijwilligerswerk 
aan de orde is. Vanwege een 
druk bestaan met werk en / of 
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gezin, groter wordende kinderen, een druk ander sociaal leven of 
gewoon door ziekte of ouderdom zijn er altijd ook weer mensen 
die moéten afhaken. Vanwege het fenomeen van een teruglopend 
aantal deelnemers, organiseert de Maria Ommegang op woensdag 
29 maart 2017 een speciale informatieavond. Deze avond wordt 
gehouden voor alle verenigingen, clubs en stichtingen in het 
maatschappelijke en culturele veld in deze regio en is bedoeld 
voor iedereen die geïnteresseerd is in mogelijke deelname aan de 
Maria Ommegang.

Door deelname van nieuwe groepen waaronder dans - toneel 
en muziekverenigingen en hen daarbij een herkenbare plaats 
in de Maria Ommegang te bieden, wordt geprobeerd de 
Maria Ommegang toegankelijker te maken voor een bredere, 
maatschappelijk en cultureel betrokken groep mensen. 
Daarnaast biedt de Maria Ommegang mogelijkheden voor een 
maatschappelijke stage. Die avond kunt u daar meer informatie 
over krijgen. Ook niet aan een club of vereniging gelieerde ouders 
van (jonge) kinderen, zijn van harte welkom op deze avond. De 
Maria Ommegang biedt plaats aan diverse groepjes waar kinderen 
zich thuis zullen voelen. Voor de bestaande volksgroepen in de 
Maria Ommegang wordt gezocht naar extra figuranten die vanaf 
dit jaar, zonder vooraf te komen repeteren, mee kunnen doen. 
Iets voor u? Op 29 maart vanaf 20:00 uur tot 21:30 uur bent u 
van harte welkom in de Blokstallen 3 aan het Wilhelminaveld in 
Bergen op Zoom.

Kijk ook eens rond in uw omgeving. Hebt u mensen in het 
vizier die hun bijdrage als deelnemer, figurant of alleen als 
stoetbegeleider zouden kunnen geven, wijst u hen dan alsjeblieft 
op deze mogelijkheid. Kijk voor meer informatie even op onze 
website, www.mariaommegang.nl of stuur een mailtje naar  
info@mariaommegang.nl.

Hans Stumpel

Bedevaarten naar Beauraing
Voor de 70e keer vertrekken 
dit jaar vanuit bisdom Breda 
weer de bedevaarten naar 
Beauraing, een dorp gelegen 
in de Belgische Ardennen. 
Paul Verbeek 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: ‘De door Maria 
gekozen tuin’. Bezinning, ontmoeting, aandacht en rust kan 
ons mensen zo bemoedigen en sterken! Uiteraard is er tijdens 
de dagen ruimte voor een pastoraal gesprek voor wie daar 
behoefte aan heeft. Paus Franciscus blijft ons oproepen om op 
pelgrimage te gaan. We hopen dan ook dat we met vele 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. U wordt van harte uitgenodigd!

De verzorgde bedevaart wordt gehouden in het weekend van 10-11-
12 juni en begeleid door een arts, verpleegkundigen en andere 
vrijwilligers. Zij staan samen borg voor een goede verzorging. De 
dagbedevaart is op zondag 11 juni. Voor de driedaagse bedevaart 
kunt u zich aanmelden tot en met 1 mei. Voor de dagbedevaart tot 
en met 15 mei.
Op donderdag 16 maart a.s. 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 
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het mooie, ingetogen heiligdom van Maria met het Gouden Hart.
Verdere informatie kunt u inwinnen bij: mevr. E. Bastianen-Luijks, 
tel 0164 - 250420; mevr. J. Goossens-Veraart, tel 0164 - 256093; 
mevr. R. Jimkes-Rens, tel 0164 240063
Bezoekt u ook eens onze website: www.bedevaartbeauraing.nl

Geef mij je hand 
Sinds dit werkjaar zijn er iedere maand peuter- 
kleutervieringen van “Geef mij je hand”. Aan het 
begin van de viering mogen de kindjes handjes met hun 
naam erop op een groot bord plakken en het is mooi om te 
zien dat dit steeds meer handjes worden! Het aanbod voor de 
jonge gezinnen is volop in ontwikkeling en in dit artikel wil ik 
de aandacht vestigen op twee activiteiten.
Op tweede Paasdag is er een Paasviering van ‘Geef mij je hand’ 
in de Gertrudiskerk om 9.30 uur. Een korte viering, met daarna 
paaseitjes zoeken en gezellig samen napraten.
Ook nieuw zijn de inloopochtenden die wij eens in de twee 
maanden gaan organiseren op vrijdagochtend. Alle kindjes 
en hun ouders zijn van harte welkom in het parochiecentrum 
(Burgemeester Stulemeijerlaan 8) om samen te spelen en elkaar 
te ontmoeten. De data van deze inloopochtenden zijn 24 maart en 
19 mei steeds van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Meer informatie over de activiteiten bij pastor Mary Zopfi.

Nancy van der Zande

Eerste Heilige Communie
Als u dit leest zijn we al weer volop aan de slag met de 
voorbereidingen van de Eerste Heilige Communie. We werken 

voor het tweede jaar met het project ‘Blijf dit doen’. Vorig jaar 
was dat heel leuk maar soms ook wel verrassend omdat veel 
dingen net iets anders gingen dan we gewend waren. We 
hebben de ervaringen van dat eerste jaar dan ook uitgebreid 
besproken en hebben samen met verschillende vrijwilligers 
zoals kosters, mensen die zorgen voor de bloemen en de 
koren wat dingen aangepast waardoor het programma voor 
dit jaar nog beter is geworden.

Een voorbeeld van wat anders is, is dat de presentatievieringen 
in de twee kerken niet op één en dezelfde zondag waren, zodat 
de werkgroep en de pastores wat meer tijd hadden om bij de 
koffie aan te schuiven. Een voorbeeld van wat wel gebleven 
is, is de palmzondagactiviteit. In de Gertrudiskerk mogen de 
kinderen met de processie meelopen met hun palmpaastakken 
en is er daarna, terwijl de grote mensen in de kerk blijven, 
voor de communicanten en alle andere kinderen een activiteit 
van de kinderwoorddienst op een andere plek in de kerk. In 
de Lourdeskerk blijven de kinderen gewoon in de kerk in de 
viering en is de viering wat meer kindvriendelijk. Zo kunnen 
ouders kiezen waar ze met hun kind naartoe gaan en is er de 
mogelijkheid om kennis te maken met de kinderwoorddienst, 
voor kinderen die daar nog nooit geweest zijn.

Wat weer wel nieuw is, is dat de kinderen hun palmpaasstokken 
niet zelf thuis moeten maken, maar op een woensdagmiddag 
tijdens een bezoek aan de kidskerk. Een mooie gelegenheid 
voor ouders en kinderen om daar ook eens rond te snuffelen. 
In mei is het dan zover. Op zondag 14 mei zal de eerste Eerste 
Communieviering plaatsvinden en wel om 11.00 uur in de 
Gertrudiskerk. Zondag 28 mei zullen om 10.00 uur en om 13.00 
uur de andere twee Communievieringen zijn in de Lourdeskerk.

Als werkgroep Eerste Heilige Communie hebben we er weer 
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heel erg veel zin in. Ik hoop dat we de rode draad die we dit 
jaar gekozen hebben voor de Eerste Heilige Communie: ‘Een 
feestje voor mij is een feest voor jou’, ook dit jaar weer voor 
zoveel mogelijk mensen kunnen waarmaken.

Pastor Mary Zopfi

Het kinderkoor is begonnen
Het is dan zover! We hebben de eerste repetities 
van het kinderkoor erop zitten. In het praathuis 
van de Lourdeskerk hebben we een gezellige 
groep met leerlingen van de basisschool bij 
elkaar. Het is kennis maken met elkaar en met 
zingen, maar vooral is het gezelligheid! Met 
diverse muzikale spelletjes gaan we zingen 
en soms doen we er wat bewegingen bij. Voor 
iedereen is het nieuw om in te zingen, maar al 
snel blijkt dat je met wat fruitnamen (en plaatjes) 
helemaal niet eens door hebt dat je aan het 
zingen bent.

Dit kinderkoor is voor mij een leuke toevoeging en uitdaging. Binnen 
Bergen op Zoom en omstreken heb ik wel meer koren en orkesten 
die ik dirigeer en geef ik zanglessen. Een paar jaar geleden heb ik 
ook een kinderkoor voor de parochie in Bavel gedirigeerd. Ik ben 
blij dat we nu in Bergen op Zoom, in de Lievevrouweparochie, een 
mogelijkheid hebben om te zingen en met muziek bezig te zijn 
voor de kinderen.

De eerste liedjes komen al in het hoofd te zitten op de repetitie 
en de tijd vliegt om. Want we beginnen om 16.00 uur op de 
maandagmiddag, maar zo staan de ouders om 16.45 uur alweer 
voor de deur om weer naar huis te gaan. We repeteren iedere 

week, dus gaan we volgende week weer verder! Buiten dat het 
gezellig is, gaan we ook werken aan een paar optredens per jaar. 
Zo gaan we met de communievieringen in mei al meezingen en 
komen er nog andere momenten dat we gaan laten horen wat we 
geleerd hebben. Bij de paasactiviteit op Paaszaterdag zullen we 
voor het eerst optreden.
Als er binnenkort dus ergens kinderstemmen te horen zijn, kom 
dan even kijken. Misschien zijn het de kinderen van het kinderkoor! 
En heb je zin om mee te zingen (en zit je in groep 4 t / m 8)? Kom 
dan maar gezellig langs op maandagmiddag.

Voor meer informatie en aanmelden: pastor Mary Zopfi tel. 
06 20459408; maryzopfi@rkboz.nl en Petra Reijnders tel. 06 
23194736. We hebben er zin in!

Pieter-Jan van den Berg

Vormelingen op bezoek
Op 6 november 2016 brachten de vormelingen van 
de Lievevrouweparochie een bezoek aan de zusters 
Benedictinessen in Oosterhout en het Annahuis in Breda. 
Nadat we heel vroeg vanuit Bergen op Zoom waren vertrokken, 
sloten we aan bij de Eucharistieviering in het klooster. Daar 
keken we onze ogen uit, want het was toch wel anders dan bij 
ons in de gewone viering.

Erg mooi was dat de priester een speciaal woordje richtte aan 
onze vormelingen! Na de viering kregen we alle gelegenheid om 
vragen te stellen aan de gastenzuster en kregen we een kleine 
rondleiding in het klooster. We zijn weer veel te weten gekomen, 
zoals wat er gebeurt wanneer er een zuster dood gaat en waarom 
de zusters verschillende kleuren sluiers droegen.
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Na alle vragen was het tijd om te vertrekken naar het Annahuis in 
Breda. Hier is een inloophuis voor dak- en thuislozen gevestigd. 
Samen met (ex)daklozen liepen we een ronde langs belangrijke 
plaatsen voor deze mensen (gemeente, slaapplaatsen) en 
hoorden we verschillende indrukwekkende verhalen. Nadien 
hadden we een gesprek en trokken we samen de conclusie dat 
deze dak - en thuislozen niet de zwakken van de samenleving 
zijn, maar juist de sterke mensen! De vormelingen en wij hebben 
deze dag weer veel geleerd en zullen nog vaak aan deze dag 
terugdenken.

Pastor Fredi Hagedoorn en Nancy van der Zande

Presentatie Vormelingen
Na drie werkavonden en een dagje op stap naar het klooster en 
het Annahuis, zijn we met de vormelingen al een flink eind op 
weg richting het vormsel. Tijdens de presentatieviering eind 
januari mochten zij zichzelf voorstellen en actief bijdragen 
aan de viering. In die viering stond de droom van Jezus voor 
een betere wereld centraal, daar hadden we het in de laatste 
werkavond met zijn allen uitgebreid over gehad.

Er zijn mensen die dingen willen veranderen in de wereld. De 
vormelingen wisten daarvan wel een aantal actuele voorbeelden 
te noemen toen we de missie van Jezus bespraken. Twee 
voorbeelden werden tijdens de presentatieviering weer 
teruggehaald. De zesjarige Tijn, heel veel mensen volgden zijn 
Lakaan-actie, wat uiteindelijk 2,5 miljoen opbracht. De ander was 
Donald Trump, die veel veranderingen wil doorvoeren in Amerika 
maar waarover veel discussie is ontstaan. Lang niet iedereen wil 
hem zomaar volgen.
Jezus zorgde ruim tweeduizend jaar geleden voor een grote 
verandering door zijn droom, zijn missie uit te dragen. Zijn 
volgelingen zijn aan die droom blijven werken en hebben hem 
tot aan onze generatie doorgegeven. De vormelingen zijn de 
nieuwste generatie die de weg van Jezus willen volgen. Pastor 
Fredi complimenteerde hen met die keus. Anno 2017 is het best 
bijzonder om je te laten vormen en er bewust voor te kiezen bij de 
gemeenschap van God te willen horen.

Op vrijdag 12 mei worden de vormelingen om 19.00 uur in de 
Lourdeskerk door Mgr. Liesen gevormd.

Marjet Lubbers en Pastor Fredi Hagedoorn
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On the Move upd@te
Bij On the Move gebeuren heel veel leuke dingen! Toch 
probeer ik ook deze keer een korte update te geven, zodat 
iedereen weet waar we mee bezig zijn. De afgelopen tijd 
hebben we veel creativiteit gezien bij onze tieners. 
Zo vierden we voor het eerst Sinterklaas met surprises en 
gedichten. De tieners hebben hele mooie creaties gemaakt, en 
een heel gezellige avond gehad! Met kerst organiseerden we een 
kerstdiner in gala. Iedereen kwam in nette kleding. Sommigen 
waren zelfs naar de kapper geweest voor deze avond! De avond 
was zeer geslaagd en we sloten af met een intieme viering in de 
Lourdesgrot waarbij ook de broers / zussen / ouders en opa’s en 
oma’s waren uitgenodigd. De laatste tieneravonden waren ook 
erg leuk. Bij de ene hebben we de hele avond gedanst, bij de 
volgende waren we bij een leider thuis.

Ik kijk met veel dankbaarheid terug op de afgelopen activiteiten. 
Dankbaar omdat we zo’n mooie groep met tieners in onze parochie 
mogen begeleiden en zulke mooie dingen mogen beleven met 
elkaar. Dankbaar ook voor de betrokkenheid vanuit ouders voor 
On the Move. Even brengen of halen naar de avonden, een taart 

bakken, enthousiaste aanmoedigingen. Heel leuk om te ervaren. 
Dit alles geeft mij een gevoel van: “we doen het samen!” en geeft 
ons alle energie om lekker door te gaan de komende tijd! Op naar 
nog vele tieneravonden, de activiteiten met Pasen, en het On the 
Move- slotweekend! 

Nancy van der Zande

The Next Step
Iedere maand op vrijdag komen de jongeren van The Next 
Step bijeen voor een avond van gezelligheid en verdieping. 
Na een ijsbreker – een maf spelletje wat het thema inleidt – 
gaan we aan de slag met een thema. Er is wat uitleg, samen 
praten we erover of gaan we aan de slag met een werkvorm. De 
thema’s waren bijvoorbeeld: ‘Wat betekent Jezus voor jou?’, 
‘Je mag deel uitmaken van de kerk’ en ‘Opnieuw beginnen’. 
De avond sluiten we af met een gebed, waarin je ook altijd 
kan opschrijven wat voor jou belangrijk was die avond. De 
thema’s kwamen uit de methode ‘Hands On’.

Nu we daaruit alle thema’s behandeld hebben, gaan we aan 
de slag met Twitteren met God. Dit is een boek voor en door 
jongeren, waarin vragen staan die door jongeren aan een pastor 
zijn gesteld. Er staan ook antwoorden in, waar je samen over door 
kunt praten. In een tweet staat steeds dit antwoord samengevat, 
vandaar ‘Twitteren met God’.

De afgelopen maanden hebben we ook wat andere activiteiten 
gedaan. We begonnen het jaar in september met een potje 
bowlen: een gezellige avond waarbij we bijgepraat hebben na de 
vakantie. We zijn ook op bezoek geweest in het Bravis ziekenhuis, 
waar geestelijk verzorger Yolande van Steekelenburg enthousiast 
vertelde over haar werk. Dat bestaat uit gesprekken met patiënten, 
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trainen van verpleegkundigen en af en toe een ziekenzegen. 
Ze had een mooie kist met allemaal symbolen waaruit mensen 
kunnen kiezen. Zo komt een gesprek op gang over hoe het op 
dat moment met hen gaat. Aan het eind van de avond hebben we 
een korte gebedsviering gehouden in het stiltecentrum van het 
ziekenhuis.
We zijn ook een paar keer naar de vespers gegaan in de 
Lourdesgrot, die ook maandelijks op vrijdag plaatsvinden. Daarna 
hadden we in het Praathuis ons eigen programma. De komende 
maanden gaan we dus aan de slag met Twitteren met God, willen 
we op bedevaart naar Banneux en sluiten we het jaar af met een 
barbecue. Jongeren vanaf zestien jaar zijn van harte welkom om 
ook mee te doen. Laat het weten aan pastor Fredi Hagedoorn, zij 
kan je er meer over vertellen.

Familieberichten

Doopsel:
Frédérique van Opdorp
Jayno Mulders
Liam van Oorschot
Ryan de Kok
Fiep Warmoeskerken
Mai Linh Su Tasdan
Hailey Luneta
Julie Pfauth
Levi Loos
Alyana Vermaat
Dailey Verbakel
Bob van den Broek
Fieke Ribbens

Doopsel, Vormsel, Eerste Heilige Communie:
Thi Lanh Le
Huwelijk:
Stefaan Verheugt en Yarima Gommers
Grégor Molenaar en Dominique van der Poel

Overleden:
Willy Demmers-Simonis    83 jaar
Kees Stouthart     87 jaar
Lisa Heijnen-Rockx    92 jaar
Toke de Bont-van Merriënboer   91 jaar
Jan Vanwesenbeeck    91 jaar
Louis van den Eijnden    85 jaar
Harrie de Krom     92 jaar
Pim Stuart     73 jaar
Ludwig Vasen     90 jaar
Kees Becht     99 jaar
Riet van den Boom-Bronswijk   88 jaar
Hans van de Moosdijk    54 jaar
Elly Kruf-Suijkerbuijk    68 jaar
Clemens Gatersleben    80 jaar
Julia Linders-de Dooij    102 jaar
Marianne van der Smissen-van den Kieboom 70 jaar
Bernard Leijdekkers    100 jaar
Jo Bartels-Bastiaansen    83 jaar
Peter van Hecke     75 jaar
Annie de Krom-Beks    94 jaar
Mien van Dessel-van Loon    89 jaar
An Karman-van Loon    81 jaar
Corrie van den Eijnden-van de Bemd  91 jaar
Riet van der Kort-Elst    79 jaar
Adriaan van Roode    79 jaar
Annie Nuijten-Somers    91 jaar
Jan Bakx     82 jaar
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Muren

muren blokkeren

lichaam en geest

maken je kapot

muren behangen

met pijn en verdriet

houden je gevangen

in een zwarte walm

van onvermogen

soms geven ze ruimte

om jezelf te zoeken

in de grimmige storm

van een hectisch bestaan

Eugenie Daniels - Klep

In memoriam  
Adriaan van Roode
Op maandag 30 januari jl., daags na zijn 79e verjaardag, 
overleed Adriaan van Roode, een man die in onze parochie 
en daarbuiten zo’n markante plaats heeft ingenomen. De vele 
activiteiten die hij in Bergen op Zoom, de geboorteplaats 
van zijn vrouw Gertrude, sinds zijn pensionering in de 
afgelopen 15 jaar heeft ondernomen, sluiten aan bij alles 
wat hij, samen met haar tot 2001, “boven de rivieren”, al 
had gedaan.

Het echtpaar van Roode woonde nog maar korte tijd in Bergen 
op Zoom en ik herinner me het moment dat Adriaan zich in 2002 
als koorlid aanmeldde met daarbij de vraag of hij zingend iets 
voor HMR kon betekenen. Eén van de eerste dingen waarnaar 
hij vroeg was of ik me nog kon herinneren dat HMR bij hun 
huwelijksviering in de Lourdeskerk gezongen had. We zouden 
de Kleine Orgelmesse van Haydn gezongen hebben; in die tijd 
zongen we vaak “elders”, en genoemde mis behoorde en behoort 
nog steeds tot het standaardrepertoire. Ik kon daarom ook niet 
volmondig “ja” op die vraag antwoorden. Maar voor HMR bleek 
hij een bijzondere aanwinst. Eerstens als mens zoals hij was, 
warm, hartelijk en belangstellend. Bovendien een safe tenor met 
een bijzondere vaardigheid in het zingen van gregoriaans en 
met grote kennis van deze meest specifieke liturgische muziek. 
Maar ook breder: ik zie hem nòg zingend staan “stralen” tijdens 
de uitvoering van een Coronation - Anthem van Händel tijdens 
het Kerstconcert 2002.

Al staat de huwelijksviering van Adriaan en Gertrude me niet 
meer helder voor de geest, de erop volgende jaren des te meer. 
Zo was Adriaan van 2004 tot 2013 een gewaardeerd lid van het 
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Algemeen Bestuur van HMR. In 2005, bij de herdenking van 
het 500e sterfjaar van de componist Jacob Obrecht, was hij de 
motor achter een tentoonstelling in het Markiezenhof rondom de 
beroemde stadgenoot. Hij was vanaf de jaren daarna een kritisch 
mede - samensteller van de adventsviering Lessons and Carols. 
Hij droeg binnen HMR zorg voor tekst- en programmaboekjes 
voor reguliere en bijzondere vieringen en concerten. Als 
neerlandicus en door zijn brede kennis van 
talen, grammatica, liturgie en gregoriaans 
in combinatie met zijn perfectionistische 
instelling, was hij altijd een zeer betrouwbare 
bron en vraagbaak binnen HMR. Alles moest 
bij een purist als Adriaan niet alleen tekstueel 
altijd kloppen, maar ook muzikaal - liturgisch. 
Hij was tot op het laatst veelvuldig inzetbaar 
als zanger bij en coördinator van de cantor 
- diensten die in de Gertrudiskerk en de 
tehuizen plaatsvinden.

Zijn verdiensten voor het parochiewerk in 
den breedte was daarnaast heel divers: 
Adriaan maakte in de loop van de tijd een 
aantal jaren deel uit van de voormalige PKC, 
de Contactgroep, de Commissie Beheer 
Gertrudiskerk, het Liturgisch Beraad en tot 
op het laatst van de redactie van inZOOMen. 
Met uiterste precisie werden door Adriaan 
de teksten van de ingebrachte artikelen 
geredigeerd. Ook was hij, samen met Gertrude, de laatste jaren 
acoliet bij uitvaarten die in de Gertrudiskerk plaatsvonden.
 
De Gertrudis Cultuurstichting mocht zowel van de bestuursleden 
Adriaan én Gertrude profiteren. De presentatie van het 
boekwerkje “Twaalf ambachten, één familie” op initiatief van 

de Gertrudis Cultuurstichting rondom het Rogier - orgel, vond 
plaats op 14 oktober jl. Voor het grootste gedeelte was het 
geschrift tot stand gekomen door, zoals zo vaak, team - work 
van Adriaan en Gertrude (transcriptie). Het was een gelegenheid 
voor Adriaan waar hij nog vóór zijn ziekte ten volle van heeft 
kunnen genieten. Eerder was hij ook redactielid van het boek 
“Een magtig Toonwerk”, een monografie naar aanleiding van 

de restauratie van het Ibach - orgel. Deze 
boeken werden uitgegeven in samenwerking 
met de Geschiedkundige Kring van Stad en 
Land van Bergen op Zoom. Als redactielid en 
mede - auteur van het boekwerkje “24 Bergse 
Vromen” naar aanleiding van Bergen op Zoom 
800 jaar stad, in 2012 tot stand gekomen 
door samenwerking van de Protestantse 
Gemeente en de Katholieke parochie, kon 
hij zich ten volle uitleven in het schrijven van 
bijdragen en in het redigeren van ingebrachte 
artikelen van anderen.

Ook de afscheidsviering op 4 februari in de 
Gertrudiskerk heeft Adriaan in de weken voor 
zijn overlijden geredigeerd en zijn wensen in 
het bijzonder aan Gertrude en zoon Steven 
kenbaar gemaakt. HMR heeft van harte 
daaraan gevolg gegeven, dankbaar voor 
wie hij was en om wat hij voor de kerk en de 
muziek heeft betekend. We zullen hem node 

missen en wensen Gertrude, kinderen en kleinkinderen veel 
sterkte toe.

Dat Adriaan moge rusten in vrede.

Hans Smout
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