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Van de redactie
Precies op het moment dat we de laatste hand leggen 
aan het zomernummer van inZOOMen, lijkt de natuur met 
ons mee te doen. Na een winter die geen winter was maar 
wel veel te lang duurde, is nu de lente echt losgebarsten.  
Dat lijkt bij onze inzenders van kopij overigens al veel langer 
het geval te zijn. 
 
Zo is er een aantal aankondigingen van feestelijke diensten. 
Interviews met de pastors Rud Smit en Van der Riet vanwege hun 
ambtsjubilea. ’n Interview met Co van Bekkum over zijn naderend 
pensioen. U maakt weer kennis met enkele vrijwilligers.  

Wilt u weten welke kinderen hun eerste communie hebben gedaan 
en wie er gevormd zijn, u treft hun namen aan in dit nummer. 
Verslagen van nieuwe initiatieven in onze geloofsgemeenschap, 
bijdrage van het bestuur en allerlei zaken uit en door het 
pastoresteam geven u een aardige inkijk in het reilen en zeilen 
van onze springlevende parochie. Natuurlijk ook weer veel 
aandacht voor onze jongeren. Zij nemen in ons blad een steeds 
prominentere plaats in en dat is goed!

Kortom, een aflevering om op een warme zomeravond in de 
tuin te lezen, of om, als het weer toch tegenvalt, de verveling 
te verdrijven. Als u inspiratie heeft voor uw bijdrage aan ons 
volgende nummer, dan hebben we uw artikel graag op uiterlijk 1� 
augustus binnen op het bekende adres: inzoomen @rkboz.nl.

Ton Segers

Colofon
Jaargang 8 nummer 3, 2016
Dit blad is een uitgave van de Lievevrouweparochie te Bergen op Zoom en verschijnt 
vier keer per jaar in een oplage van 15.000 stuks.

Eindredactie:
Corrie Hamers, Adriaan van Roode, Ton Segers, Lucie Venmans, William Vertelman 
en Paul Verbeek 

Correspondenten:
Corrie Hamers; corriehamers@home.nl; tel. �44 983 (privé)
Adriaan van Roode; adriaanvanroode@hetnet.nl; tel. �44 954 (privé)
Ton Segers; tonasegers@hetnet.nl; tel. �41 181 (privé)
Lucie Venmans; lucievenmans@hotmail.com; tel. �5� 646 (privé)
William Vertelman; w.vertelman@icloud.com ; tel. 750 387 (privé)
 

Parochiecentrum Lievevrouweparochie:
Burgemeester Stulemeijerlaan 8
4611 EE  Bergen op Zoom; tel. �33 574
maandag t/m donderdag: 09.00-1�.00 uur; 13.00-15.30 uur
vrijdag: 09.00 -1�.00 uur

Bankrek. nr. parochiebijdrage: NL90 RABO 0106105183
t.n.v. RK Lievevrouweparochie
Bankrek. nr. misintenties: NL5� RABO 0106189093
t.n.v. RK Lievevrouweparochie

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk 12 augustus 2016 te worden 
aangeleverd.
Het nummer verschijnt rond de week van 19 september �016. 
Kopij naar: inzoomen@rkboz.nl.
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Overzicht vieringen
IN HET WEEKEND
Gertrudiskerk:  Zondag 09.30 uur: Eucharistieviering
  ingang: Kerkstraat/Zuivelstraat
Lourdeskerk: Zaterdag 17.00 uur: Eucharistieviering of
  een Woord- en Communieviering
  Zondag 11.00 uur: Eucharistieviering
 
DOOR DE WEEK
Gertrudiskerk: Middaggebed: van maandag t/m vrijdag   
  om 1�.15 uur in de Dagkerk
Lourdeskerk: Dinsdag 09.00 uur Woord- en Communie-
  viering of een Eucharistieviering in de grot
H. Hartkerk: 1e woensdag van de maand 14.00 uur in 
  de Mariakapel
Antonius Abt: 1e dinsdag van de maand 14.00 uur: 
  huiskamerviering

IN DE HUIZEN
Meilust:  Zondag 10.15 uur. Eucharistieviering of 
  Woord- en Communieviering 
Moermont: Zondag 11.00 uur
Kapel St.-Catharina:  Zondag 09.30 uur 
ABG gebedsruimte:  Maandag, dinsdag en vrijdag 09.15 uur: 
  Eucharistieviering; 
  Donderdag: Woord- en Communieviering 
Jacquelineflat:  1e, 3e en 4e vrijdag van de maand 14.30 uur:
  Eucharistie- of Woord- en Communieviering
Stuijvenburgh: �e en 4e vrijdag van de maand 11.00 uur: 
  Eucharistieviering of Woord- en Communie- 
  viering
Avondvrede: 4e donderdag van de maand 14.30 uur: 
  Eucharistieviering of Woord- en Communie- 
  viering
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Maria, 
moeder van barmhartigheid
Lieve mensen!
Dat is het thema van de Maria Ommegang dit jaar.  
We sluiten aan bij het Heilig Jaar van Barmhartigheid,  
dat door paus Franciscus op 8 december 2015 geopend is.  
Als Lievevrouweparochie hadden we op deze dag een 
bijzondere eucharistieviering rond Maria die de knopen ontwart.  
Zaken waarmee we in de knoop zaten, mochten we bij Maria 
brengen.

Nu staan we stil bij Maria als Moeder van barmhartigheid.  
Het roept bij mij het beeld op van de Moeder van Jezus, bij wie 
we altijd terecht kunnen in alle omstandigheden. Ze stelt haar hart 
voor ons open en zal bij haar Zoon voor ons ten beste spreken. 
Tegelijk nodigt ze ons uit om ons hart te laten spreken en raken door 
eenieder die een beroep op ons doet. De Ommegang geeft jaarlijks 
de junimaand een bijzondere kleur. Dit jaar wordt deze maand 
helemaal gedenkwaardig. We moeten op 19 juni afscheid nemen 
van diaken Co van Bekkum. Wat dat voor onze parochie allemaal 
gaat betekenen, weten we nu nog niet. Maar we weten zeker dat we 
hem enorm gaan missen. We gunnen Co samen met Stella en zijn 
gezin van harte zijn pensioen en zullen onze dankbaarheid laten zien 
tijdens zijn afscheidsviering. Deze maand vieren we op �5 juni het 50-
jarig priesterfeest van pastor Rud Smit. Terecht is er reden tot feest 
en dankbaarheid om deze mijlpaal te gedenken en onze waardering 
voor alles wat hij nog steeds doet in onze parochie en daarbuiten. 
Ook staan we bescheiden stil op zijn verzoek bij een unicum: het 75-
jarig priesterfeest van pastor Willem van der Riet. In de junimaand 
mogen we ons hart door verschillende zaken laten raken en bidden 
we op voorspraak van Maria, Moeder van Barmhartigheid voor een 
goede opvolger van diaken Co van Bekkum.

Pastoor Paul Verbeek 
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Pastors aan tafel
 
De voorbereiding voor de planning van het nieuwe werkjaar 
is in volle gang. Centraal staat het woord ‘ontmoeten’.  
En daarmee geven we uitdrukking aan de wens dat de leidraad 
van het afgelopen jaar het ‘omzien naar elkaar’ het komende 
jaar verder wordt uitgewerkt.

Bij de voorbereiding van de kinderen op de Eerste Communie en 
het Vormsel wordt het contact met de ouders versterkt door bij 
hen thuis een bezoekje te brengen. En nu de peuterkleuterkerk 
vorm begint te krijgen, wordt binnen het team ook nagedacht om 
samen met jonge ouders naar mogelijkheden te kijken hoe je met 
je kinderen thuis op een speelse en ongedwongen manier bezig 
kunt zijn met geloven.

De start van ‘Zin op zaterdag’, een alternatieve en creatieve 
vorm van maandelijks vieren op zaterdagavond, zal verder 
worden uitgewerkt. Ook zullen thema’s in bijvoorbeeld de advent 
of veertigdagentijd binnen de parochie in de verschillende 
samenkomsten meer op elkaar worden afgestemd. Naar buiten 
toe worden deze thema’s doorgetrokken in bijvoorbeeld een 
tentoonstelling in de Gertrudiskerk, in Relivisie van ZuidWestTV of 
in de jaarlijkse Maria Ommegang. Ik noem hier eerste vernieuwende 
aanzetten voor ons programma. 

Bij de start van ons nieuwe werkjaar op zondag 18 september 
zal verder worden ingegaan op ons totale pakket. Dan zal ook 
nu weer alle informatie kant en klaar in een nieuw Jaarboekje en 
een Jaarkalender aan u worden gepresenteerd. Natuurlijk weer 
met een gezellige samenkomst. Het doet me goed u dit alles te 
kunnen melden in deze voor mij laatste ‘Pastors aan tafel’. Zondag 
19 juni neem ik afscheid vanwege mijn pensionering. Een hele 
stap. Maar naar de parochie toe zet ik die wel met een gerust hart. 
Er is de afgelopen jaren met velen een stevige basis gelegd voor 
de toekomst!

Co van Bekkum

Uitnodiging 16 juli 2016
Beste mensen!

Op 16 juli a.s mag ik Abraham zien. Dat wil ik niet ongemerkt 
voorbij laten gaan. Daarom bent u allen van harte welkom voor 
een gezellige ontmoeting in de sfeervolle tuin van de pastorie aan 
de Burgemeester Stulemeijerlaan 8. De feestelijke avond begint 
na de avondviering van 17.00 uur in de Lourdeskerk, waarbij u 
natuurlijk ook allen van harte welkom bent. Graag tot 16 juli!

Pastoor Paul Verbeek

Ontmoeting bij de bron
De zondag na Pasen mocht ik mijn 
koperen jubileum als pastoraal 

 werkster vieren in de Gertrudiskerk.

Dankzij de vele mensen die mee-
vierden en de vele vrijwilligers die  
hun steentje hebben bijgedragen 
aan de viering is het een bijzondere 
middag geworden, waar ik met mijn 
gezin, mijn ouders, familie en collega’s 
met veel plezier en dankbaarheid op 
terugkijk. Ook daaromheen heb ik 
veel gelukwensen mogen ontvan-
gen. Ik wil eenieder daarvoor hartelijk 
bedanken en ik hoop dat rond de bron 
waar wij die middag bij samenkwamen 
nog vele inspirerende ontmoetingen 
zullen plaatsvinden. 

Mary Zopfi-de Bruijn
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Co van Bekkum 
met pensioen
“Gij, die mij niet sleurde, die mij niet duwde, maar wenkte 
over Uw drempel.” Deze tekst, die de uitnodiging voor Co’s 
zilveren ambtsjubileum als diaken sierde, blijkt voor Co 
niets aan waarde te hebben ingeboet als we samen spreken 
over zijn naderend vertrek uit het actieve ambt. “De druk van 
de verantwoordelijkheden van je afgooien, teruggaan naar 
jezelf, wennen aan het idee dat niets moet en dan maar zien 
wat er op je weg komt.” Dat is wat hem lokt in zijn nieuwe 
levensfase. Hij is toe aan die rust en aan de mogelijkheid 
wat meer te kunnen genieten van zijn gezin.   

De opdracht die hij van de bisschop kreeg om zijn laatste vijf 
dienstjaren in Bergen op Zoom door te brengen teneinde daar mee 
te werken aan het tot stand komen van één Lievevrouweparochie 
was geen eenvoudige. Sluiting van twee kerken, het opheffen van 
vier parochies en het tot stand brengen van één parochie met 
twee kerkgebouwen zijn zeer ingrijpende gebeurtenissen voor 
vele parochianen in onze stad, maar noodzakelijk en daarom 
onontkoombaar. De eerste tijd van zijn nieuwe opdracht was voor 
Co heel zwaar. Er was onvrede, polarisatie en er werd hem in die 
beginfase van alles verweten waaraan hij feitelijk part noch deel 
had. Menigmaal heeft hij zich afgevraagd : “Houd ik dit wel vol?” 
Hij kreeg veel steun van het bestuur, maar realiseerde zich ook 
heel goed wat de mensen meemaakten die hun vertrouwde kerk 
moesten gaan missen. Pas toen het besluit tot sluiting definitief 
was en het duidelijk werd dat we samen moesten werken om 
verder te kunnen, kwam er een kentering, waar hij nu toch met 
een heel positief gevoel op terugkijkt. Het voelt immers heel 
goed om een bijdrage te kunnen leveren aan het tot stand komen 
van een geloofsgemeenschap waarin een werksfeer is, waarin 
werkgroepen elkaar vinden in open gesprekken om samen tot 
een inhoudelijke vormgeving te komen. 

Een goede communicatie met elkaar in alle geledingen is een 
voorwaarde om verder te komen. We zijn nu zo ver dat er niet 
alleen ideeën zijn, maar ook al aanzetten om die ideeën vorm te 
geven. “Er is weer een thuisgevoel aan het ontstaan, we vinden 
elkaar weer op allerlei vlakken en dat maakt mij heel gelukkig!” 
Co heeft er, zo zegt hij, vrede mee, een goed gevoel dat we zo 
ver zijn en dat hij daar zijn steentje aan heeft mogen bijdragen 
samen met een goed team en in een prima sfeer. Hij heeft alle 
vertrouwen in de nieuwe parochie. “Ik zie dat het goed gaat, er 
is ruimte en creativiteit, dat geeft mij de rust en een goed gevoel 
om weg te gaan”.

Zo komt er een mooi moment om aan een nieuwe levensfase 
te beginnen. In de eerste plaats een fase van loslaten,  
een fase waarin hij zo gezegd de verantwoordelijkheden van zijn 
schouders kan laten glijden. Hij doet dat als een dankbaar mens 
en in het vertrouwen dat die nieuwe weg hem ook weer verder 
naar God brengt. Dat is wat wij Co ook van harte toewensen en 
we laten die wens vergezeld gaan van onze dankbaarheid voor 
zijn inzet voor ónze Lievevrouweparochie.

Ton Segers
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75-jarig priesterjubileum
pastor Van der Riet
7 juni 2016 is het alweer 75 jaar geleden dat pastor Van 
der Riet in Hoeven tot priester werd gewijd. In zijn kamer 
vertelt pastor Van der Riet over zijn leven dat in vijf fasen 
kan worden ingedeeld: het gezinsleven, de studietijd, de 
periode van het professoraat, het pastoorschap en ten 
slotte het emeritaat. 

Na de lagere school in Dinteloord ging Willem van der Riet 
naar het kleinseminarie in Breda en aansluitend naar het 
grootseminarie in Hoeven om opgeleid te worden tot priester.  
Er werd niet gevraagd of je dit wel wenste: je deed dat gewoon. 
Een van zijn studiegenoten was Hubertus Ernst. Ze zijn op 
dezelfde dag tot priester gewijd. Willem van der Riet heeft 
een boek over deze bijzondere bisschop: zijn leven, werk en 
opvattingen. Er staan veel foto’s in en die laat onze jubilaris mij 
zien. Hij vertelt over de kleding van toen: elke priester beneden de 
grote rivieren droeg een toog, had een hoed op en was duidelijk 
herkenbaar. Nu draagt deze pastor enkel een kruisje en dat vindt 
hij meer dan genoeg. Verder praat hij graag over het Tweede 
Vaticaans Concilie en over de grote voorganger van bisschop 
Ernst. Dat is monseigneur De Vet, de Nederlandse bisschop die 
alle vier sessies van het Tweede Vaticaans Concilie meemaakte. 
Het was deze bisschop die de parochiebijdrage invoerde en 
ook in Nederland een Pastoraal Concilie wilde. Dit concilie is 
doorgegaan, maar door zijn plotselinge dood in 1967 kon hij dat 
zelf niet meemaken en jammer genoeg ook niet leiden.

Het Tweede Vaticaans Concilie heeft niet gebracht wat men 
hoopte. Pastor Van der Riet noemt het onrustbarend hoe weinig 
mensen nog naar de kerk gaan en zegt dat de kerk met de tijd 
mee moet gaan. Tijdens zijn pastoorschap in Vlissingen heeft hij 
geprobeerd het concilie door te zetten. 

Hij verhaalt over de communie 
op de tong en de Blasiuszegen.  
Dat zijn zaken van vroeger en niet 
van het heden. Gehuwde mannen 
moeten ook priester kunnen 
worden, vindt hij. Hierover praten 
mensen die er geen verstand van 
hebben: men weet te weinig om er 
goed over te kunnen praten en hij 
stelt zeer duidelijk dat vrouwen ook 
priester moeten kunnen worden. 
Over het sluiten van kerken is hij 
duidelijk: de kerken zijn eigendom 
van de parochie en niet van de 
bisschop.

Op de zondag na zijn jubileum zal pastor Van der Riet om half 
tien in de gebedsruimte van Het Nieuwe ABG samen met Paul 
Verbeek voorgaan in een eucharistieviering. Hierbij zullen alleen 
maar naaste familieleden aanwezig zijn. Na afloop gaat de 
familie naar Zorghoeve Kakelbont in Dinteloord om de rest van 
de dag samen door te brengen. Deze familie woont verspreid 
binnen en buiten Nederland en is hem zeer dierbaar: hij is blij 
met elk bezoek.

Als je 99 jaar bent geworden, ben je al veel mensen kwijt en zijn 
weinig leeftijdgenoten over om mee te praten. Maar als je bijna 
100 jaar bent, blijft er toch veel over om aan anderen te vertellen 
en dezen vinden het mooi om over vroegere dagen te horen.  
Het was een interessante ochtend waaruit blijkt dat oud zijn, 
hoewel het gehoor wat minder wordt en het lopen niet meevalt, 
helemaal niet hoeft te betekenen dat je oud bent.

Lucie Venmans

Foto Dick Vermaas
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Levensloop van pastor Willem van der Riet
• 19 oktober 1916 geboren in Dinteloord
• Kleinseminarie IJpelaar in Breda
• Grootseminarie Bovendonk in Hoeven
• 7 juni 1941 priesterwijding op Bovendonk in Hoeven
• Daarna drie jaar Bijbelexegese in Nijmegen
• Vanaf 1944 tot en met 1967 professor op Bovendonk in Hoeven: 
 lessen in uitleg Oude en Nieuwe Testament maar ook parochie- 
 werkzaamheden
• Vanaf 1964 tot en met de sluiting in 1967 directeur van Bovendonk 
• 1967 Pastoor in Vlissingen
• 199� Emeritaat
• 1992 Verhuis naar Warandeflat, Huize Sint-Catharina, Het Nieuwe  
 ABG in Bergen op Zoom
• 7 juni �016 75-jarig priesterjubileum
 

50-jarig priesterjubileum
pastor Rud Smit
Rud komt uit een katholiek nest en priester worden was 
iets vanzelfsprekends. Hij werd beïnvloed door een oom die 
priester was in de parochie waar hij woonde. De overgang 
van lagere school naar kleinseminarie was een logische stap. 
Hij was beschikbaar en heeft nooit gedacht: ik wil priester 
worden, maar wel: ik ben nodig. 

Bij zijn priesterwijding in 1966 zag de toekomst van een priester 
er anders uit dan die van zijn voorgangers. Door het Vaticaans 
Concilie waren “de ramen van de Kerk opengezet”. De tijden 
veranderden en de Kerk werd moderner. In het begin had hij een 
bisdommelijke baan en zijn doelgroep waren jongeren die jongeren 
begeleidden. Hij liep mee met de Pax Christi-voettocht, ging met 
groepen jongeren naar Taizé en was ook bij WereldJongerenDagen.  
Het was een boeiend leven in het jongerenpastoraat.

Pastor zijn in een parochie is heel 
anders. Het geeft je vaak het 
gevoel tekort te schieten en altijd 
meer willen doen. Rud geeft aan 
dat je te weinig kunt doen van wat 
je gevraagd wordt. De drie pijlers 
waarop een parochie bouwt, zijn: 
liturgie, catechese en diaconie. 
Liturgie heeft altijd een belangrijke 
plaats ingenomen, maar onze 
jubilaris merkt op dat er de laatste 
vijftig jaar veel veranderd is.  
De vanzelfsprekendheid is weg, 
er is verdamping. Nu hij met 

emeritaat is, heeft hij, meer dan vroeger, last van het feit tegen 
lege banken te preken. Voor die tijd waren er ook lege plekken; 
dat wist hij wel, maar lette er niet op. De binding tussen liturgie 
en gemeenschap lijkt ook minder te worden. Na de viering in de 
Goddelijke Voorzienigheid dronk hij koffie voordat hij naar de  
H. Hartkerk vertrok, waar hij na afloop ook koffie dronk.  
Er was contact met de mensen. Sinds zijn pensioen gaat hij in de 
weekenden voor in acht kerken in de ZuidWestHoek. Na afloop 
is er geen koffie en geen contact en dat vindt onze emeritus een 
gemis, vooral omdat liturgie een gemeenschapsgebeuren is.

Nu hij in de herfst van zijn leven is, heeft onze pastor last van 
mijmeringen. Heb ik iets misgelopen in mijn leven? Wat heb ik 
laten liggen? Wat kan en wil ik nog? De laatste jaren is hij stand-
by voor Rouw- en Trouwvieringen. Het doet hem goed dat hij 
nu veel met catechesegroepen bezig is. Catechese hoort bij 
het priester zijn. In de bijeenkomsten van Tweespraak, Geloof 
Verbeeld en Bijbels Leerhuis ontmoet hij mensen die bezig zijn 
met geloofswaarheden. Zij zijn hierin geïnteresseerd en dat is 
fijn. In de maandelijkse bijeenkomst van Bijbels Leerhuis wordt 
momenteel het Johannesevangelie behandeld en dit is een mooie 
gelegenheid om het zelf ook goed te lezen en beter te kunnen 
begrijpen. Rud heeft bijzondere belangstelling in historie en heeft 
daar veel boeken over. Het lijkt wel of hij in een bibliotheek woont 
met een maandelijks wisselende tentoonstelling in zijn etalage. 
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Verder zorgt onze boekenman ook goed voor zichzelf door elke 
week te gaan trainen met de Spado-senioren. Twaalf jaar lang 
hebben wij het stemgeluid van Rud mogen horen in zijn prediking 
en konden wij zijn schrijfkunsten lezen in het Pastoraal Hoekje. 
Zaterdag �5 juni �016 mogen we hem na de viering feliciteren 
met zijn gouden priesterjubileum. De volgende dag zal hij 
meelopen in de Maria Ommegang en volgend jaar hoopt hij zijn 
vijfenzeventigste verjaardag te vieren.

Rud, van harte gefeliciteerd met deze twee mijlpalen en veel 
dank voor alles wat je in de Lievevrouweparochie gedaan hebt 
en nog steeds doet.

Lucie Venmans

Levensloop van pastor Rud Smit
• Geboren op 16 september 194� in Breda
• Na de lagere school: kleinseminarie
• Grootseminarie op Bovendonk in Hoeven:
• 2 jaar filosofie en 4 jaar theologie
• Priesterwijding �5 juni 1966 in de kathedraal van Breda
• Tweejarige aanvullende studie in Nijmegen
 (Oecumene, andere godsdiensten en liturgie)
• Twee jaar secretariaat Bisdom Breda
• Jongerenpastoraat
• Assisteren in Mariakerk in Breda
• Benoeming diocesaan verantwoordelijke Jongerenpastoraat
• In 1977 benoemd tot studentenpastor aan de Theologische   
 faculteit in Tilburg
• 1984 pastoor in Princenhage (Martinuskerk)
• In 1995 benoemd in Rome als rector van het Nederlands  
 College en Kerk van de Friezen
• Tussen maart en juni �003 bezoeken aan India en Canada
• Pinksteren �003 Bergen op Zoom
 benoeming tot pastoor parochies van Bergen op Zoom
• 1 september �013 met emeritaat
• �5 juni �016 vijftigjarig priesterjubileum

Kalender
Dinsdag 7 juni  Pastor Willem van der Riet en mgr. Hubertus  
  Ernst 75 jaar priester

Woensdag 8 juni  Zomertuin in de tuin van het Parochiecentrum  
  van 14.00 – 16.00 uur voor de bewoners die  
  rond de tuin van het Parochiecentrum wonen

Dinsdag 14 juni Busreis voor de senioren naar Hulst

Vrijdag 24 juni Nightfever. 19.00 uur gebedsviering en hierna is  
  de kerk tot ��.30 uur open voor gebed en  
  bezinning. Op diverse plaatsen in de stad  
  nodigen jongeren u uit om een kaarsje op te  
  steken in de kerk.

Zaterdag 25 juni  19.00 uur Gertrudiskerk: Feestelijke Eucharistie- 
  viering vanwege het gouden priesterjubileum  
  van pastor Rud Smit

Zondag 26 juni Maria Ommegang
  10.00 uur Eucharistieviering in de Gertrudiskerk 
  15.00 uur Start Maria Ommegang door de straten  
  van Bergen op Zoom

Zondag 10 juli Afsluiting werkjaar, 11.00 uur Gezinsviering 
  Lourdeskerk en uitzwaaien van Martijn,  
  Cindy en Fredi voor hun reis naar Polen voor de  
  deelname aan de  WereldJongerenDagen

Zaterdag 16 juli 50ste verjaardag van pastoor Paul Verbeek  
  WereldJongerendagen in Krakau van 17 juli t/m  
  � augustus 

Zondag 18 september beginnen we het nieuwe werkjaar met 
een Eucharistieviering om 11.00 uur in de Lourdeskerk.
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Nightfever
Van de vrijwilligers uit de kerken hoor ik altijd dat er meteen 
volk binnenstapt om de kerk te bekijken, zodra je de deur 
openzet. Een goed teken! Een teken dat de OLV Lourdeskerk 
en de Gertrudiskerk de moeite van het bezoeken waard zijn, 
dat mensen er nieuwsgierig naar zijn. 

Een evenement dat op die 
nieuwsgierigheid inspeelt, is 
Nightfever. Op vrijdagavond 
�4 juni zetten we aan de 
vooravond van de Maria 
Ommegang de deuren open 
van de Gertrudiskerk. We delen 

 kaarsjes uit aan voorbij-
gangers en nodigen hen 
uit die in de kerk te komen 
aansteken. Binnen hangt een 

bijzondere sfeer van gebed, dankzij muziek en stilte. Komt u ook 
even binnen? U bent ook welkom om te helpen bij het uitdelen van 
de kaarsjes. Nightfever begint met een vesperviering om 19.00 
uur. Vanaf 19.30 uur worden er kaarsjes uitgedeeld. Om ��.00 uur 
is de avond afgelopen.

Maria Ommegang
Laatste zondag in juni
Traditiegetrouw trekt de Maria Ommegang op de laatste 
zondag van de maand juni door het monumentale centrum 
van Bergen op Zoom. De Maria Ommegang is een dankstoet 
ter ere van Maria en vindt in deze vorm sedert 1945 plaats 
omdat Bergen op Zoom in de Tweede Wereldoorlog groot 
oorlogsgeweld bespaard is gebleven.

De Ommegangdag begint met een Eucharistieviering in de Sint-
Gertrudiskerk om 10.00 uur. De Maria Ommegang start om 15.00 
uur en is gratis te aanschouwen. Dit jaar is het thema “Maria, 
Moeder van Barmhartigheid”. De Maria Ommegang is meer dan 
de moeite van een bezoek waard. Bijna 900 deelnemers, verdeeld 
over 70 groepen en zes praalwagens, geven uitbeelding aan 
de geschiedenis van stad en land van Bergen op Zoom en het 
levensverhaal van Maria. Daarnaast ziet u taferelen uit het Oude 
en het Nieuwe Testament en aan het slot de processie met het 
Mariabeeld.

In �015 is begonnen met een nieuwe route. Omdat dit succesvol 
bleek, wordt in �016 dezelfde route gevolgd. Deze is als volgt:
Markiezenhof – Steenbergsestraat – Fortuinstraat – Grote Markt 
– Hoogstraat – Kerkstraat – Huijbergsestraat – Burgemeester 
Van Hasseltstraat – Van Dedemstraat – Antwerpsestraat – Korte 
Bosstraat – Bosstraat – Potterstraat – Lievevrouwestraat – 
Gevangenpoort. 

Alle informatie vindt u ook op de website: www.mariaommegang.nl 
De Maria Ommegang is steeds op zoek naar mensen die eraan 
willen deelnemen. Zij kunnen geplaatst worden als figurant bij één 
van de groepen. 

Aanmelden kan via mail op: aanmelden@mariaommegang.nl 
Actuele informatie en nieuws: www.facebook.com/MariaOmmegang
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Draagt u de Maria Omme- 
gang een warm hart 
toe en wilt u bijdragen 
aan de continuïteit hier-
van, dan kunt u voor 
minimaal € 10,– per jaar 
ook vriend worden van de 
Maria Ommegang! Stuurt 
u hiervoor een e-mail met 
uw volledige naam, adres 
en woonplaatsgegevens 
naar:penningmeester@mariaommegang.nl dan krijgt u de benodigde 
informatie én u krijgt een sleutelhanger met de medaille van de Maria 
Ommegang thuisgestuurd. 

Lourdesgroep zoekt
uitbreiding
Er loopt al enkele jaren een groep vanuit de gemeenschap Onze 
Lieve Vrouw van Lourdes mee met de Maria Ommegang. We hebben 
het aantal deelnemers altijd redelijk stabiel kunnen houden. Helaas 
moeten ook bij ons mensen afhaken. Wij zijn dus dringend op zoek 
naar versterking. Het zou ook fijn zijn als er zich een paar mannen 
aan zouden sluiten. Wij zingen afwisselend het Lourdeslied en Onze 
Lieve Vrouw van Brabant. Als U mee wilt doen kunt u dat doorgeven 
op de administratie van de Lourdeskerk tel. �34 867 of bij Tilly Meijer 
tel. 06-55 33 04 34. 

Franciscus spreekt
Op zaterdagavond 8 oktober kun je in de Gertrudiskerk te 
Bergen op Zoom een boeiende avond beleven over Franciscus 
van Assisi. We ontmoeten Franciscus, een man van zijn én 
onze tijd, gepassioneerd door zijn medemens en zijn vriend 
Jezus.

Ontdek in vijf pakkende toespraken – in een avondvullende oproep  
met licht, muziek en zang – hoe verfrissend en vernieuwend zijn 
 woorden wel zijn. Je kunt ontdekken dat deze Middeleeuwer woorden 
spreekt en daden stelt die ook nu nog verstaanbaar en aanspreek- 
baar zijn. Je zult dan ook beter begrijpen waarom juist de huidige 
paus zijn naam heeft gekozen als inspiratie voor zijn pausschap.  
De avond begint om 19.00 uur in de Gertrudiskerk, ingang Kerkstraat. 
Als entree wordt aan de bezoekers een vrije gift gevraagd om de 
kosten van deze avond te dekken. De avond wordt georganiseerd 
door de Lievevrouweparochie in samenwerking met de Franciscaanse 
Beweging te Bergen op Zoom. De avond sluit aan bij de doelstelling 
van de inspiratieavonden ‘Zin op Zaterdag’ in de Gertrudiskerk en bij 
de bijeenkomsten van de Franciscaanse Beweging, iedere tweede 

zaterdag van de maand om 
14.00 uur in het Kerkelijk 
Centrum in de Williamstraat. 
De voorstelling wordt ver-
zorgd door de Vlaamse 
groep Roeach, die met 
veel succes inspirerende 
optredens verzorgt over 
meerdere religieuze thema’s 
in België en Nederland.

Meer informatie vind je op:
www.roeach.be/franciscus

Foto Dick Vermaas
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Bijzondere samenkomsten
in de Gertrudiskerk
Zin op zaterdag 

Sinds begin dit jaar komt een groep parochianen samen om 
in overleg met pastor Paul Verbeek in de Gertrudiskerk een 
wisselende activiteit voor de zaterdagavond te organiseren.  
De activiteiten vinden plaats onder de noemer ‘Zin op zaterdag’ 
en zijn bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar nieuwe 
wegen om samen met anderen spiritualiteit en zingeving te 
beleven. De bijeenkomsten hebben elke maand een ander 
thema en vinden plaats op de eerste zaterdag van elke maand 
in de Gertrudiskerk. 

Op � april �016 was de eerste activiteit van ‘Zin op zaterdag’. 
Thema: Gevangenispastoraat. Dertig mensen waren erop 
afgekomen. Na een kort welkomstwoord door de pastoor werd in 
de kerk een toepasselijk nieuw lied geoefend, waarvan iedereen 
het refrein na de voorbeden kon meezingen.
 
Mevrouw Malou Eelen uit Merksem was door Paul Verbeek 
uitgenodigd om te getuigen van haar ervaringen met het 
gevangenispastoraat. Zij werd in 1985 door haar pastoor gevraagd 
om de familie van gevangenen te bezoeken. Ook ging zij met hen 
op bezoek in de gevangenis. Als snel werd zij opgenomen in de 
ploeg van gevangenis-aalmoezeniers. In 1993 verving Malou in 
Merksplas een aalmoezenier die met pensioen ging. Zij werkte 
15 jaar in Merksplas en daarna in een gevangenis in Antwerpen.  
Nu zij zelf met pensioen is, blijft zij als vrijwilliger de gevangenen 
bezoeken. Eén van de zeven materiële daden van barmhartigheid… 
Malou sprak vanaf de lezenaar ruim een half uur over haar 
ervaringen met twee gevangenen en haar beweegredenen 
om zich voor die mensen in te zetten. Zaterdag 7 mei was de 
tweede activiteit van ‘Zin op zaterdag’. Thema: ‘Lopend stilstaan’.  

John van der Sluis schreef na zijn pelgrimage naar Santiago de 
Compostela het boek ‘Onderweg naar de Schat’, over stappen 
zetten in het leven. Via zijn stichting De Gele Pijl neemt hij 
kansrijke jongeren (uit de jeugdzorg) mee op voetreis naar 
Santiago de Compostela. In een inspiratiesessie nam hij ons mee 
op een denkbeeldige reis. Aan de hand van reisverhalen, foto’s 
en oefeningen nodigde John ons uit om stil te staan bij jezelf en 
de mooiste schat op aarde te ontdekken. Speels, met humor en 
met beide voeten aan de grond. Zo is er voor elke maand van 
�016 al een verrassende activiteit gepland, juist ook tijdens de 
zomervakantie: noteer vast in uw agenda: zaterdag 4 juni, � juli, 
6 augustus en 3 september. De avonden worden gehouden in 
de Gertrudiskerk en beginnen om 19.00 uur. In de kerken en de 
bibliotheek liggen een week van tevoren flyers met informatie over 
het thema van Zin op Zaterdag.

Taizé aan de Zoom

Elke maand wordt op de derde zaterdag in de Gertrudiskerk 
door jong-volwassenen een Taizé-viering gehouden en in 
samenzang met ‘oudere jongeren’ gezongen. Willem-Jan en 
Arwen Meulenbroek zijn de voorgangers, die de gebeden 
onder coördinatie van pastor Fredi Hagedoorn voorbereiden.  
Het meditatieve Taizé-gebed begint steeds om 19.00 uur en vanaf 
19.45 uur is er gelegenheid voor ontmoeting (voor ‘inzingers’ is 
de kerk vanaf 18.00 uur open). Komende Taizé-bijeenkomsten 
zijn gepland op zaterdag 18 juni, 16 juli en �0 augustus �016.   
Voor zaterdag 17 september is koorgroep Menora uitgenodigd om 
muzikale ondersteuning geven.

Sant’Egidio

De gebedsbijeenkomsten van Sant’Egidio zijn iedere eerste 
woensdag van de maand om �0.30 uur in de Gertrudiskerk  
(zie InZOOMen nr. �). Op 4 mei (dodenherdenking) was het 
gebed speciaal voor de Vrede. De groep staat nog open voor 
mee-bidders en -doeners op woensdag 6 juli, 3 augustus en  
7 september �016.
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Tandenproject
Het tweede project waar ik graag uw aandacht voor wil vragen 
is het tandenproject. In mijn werk als sociaal verpleegkundige 
bij de GGD, waar ik de sociaal medische screening doe voor 
de dak- en thuislozen, zie ik enorm veel slechte gebitten. 

Een slecht, onverzorgd gebit geeft 
een verhoogd risico op infecties en 
in sommige gevallen leidt het tot 
ernstig gewichtsverlies omdat men 
niet meer kan eten. Een lelijk gebit 
geeft ook problemen in de sociale 
omgang, men schaamt zich enorm 
voor het gebit. Een fraai gebit is vaak 
wenselijk om wat meer eigenwaarde 
en zelfvertrouwen te voelen en ook 
nodig om een stap te kunnen zetten 
naar deelname in de maatschappij.  
De groep die op de grens staat van terugkeer, terugkeer naar 
een baan en woonruimte, heeft dringend behoefte aan een 
gezond gebit. Het vergroot de kans op het vinden van een baan, 
immers afgebroken, zwarte of geen tanden dragen hier niet 
aan bij. De kosten zijn echter niet op te brengen voor hen. Het 
zou geweldig zijn als het zou lukken om een aantal mensen uit 
deze groep hierin te ondersteunen. Daarnaast begint goede 
tandzorg met het beschikken over een tandenborstel, tandpasta 
en/of kunstgebitreinigers naast de mogelijkheid deze te kunnen 
gebruiken bij een wastafel.

In juli komt het tandenproject onder de aandacht. Ik hoop van 
harte dat wij hiermee een aantal dak- en thuislozen enorm kunnen 
helpen.

Pierrette Schoon

Adrie Kruf in actie
In onze kerken zijn veel gebruiksvoorwerpen te zien die 
toevallig ook kunstwerken zijn. Om deze in zo’n goed mogelijke 
staat te houden, vraagt veel onderhoud. Dat werk kan niet 
door iedereen worden gedaan: daar zijn vaklui voor nodig. 
Eén van die mensen willen wij deze keer graag in het zonnetje 
zetten. Zijn naam is Adrie Kruf. Deze vrijwilliger verleent veel 
hand- en spandiensten en was jarenlang regelmatig in de 
kerken te vinden.   

In zijn arbeidzaam leven was Adrie bouwvakker. Hij heeft 
de restauratie van het Markiezenhof mee mogen maken en 
raakte daardoor ook betrokken bij andere monumenten in onze 
stad. Adrie is al meer dan 45 jaar getrouwd met Elly en samen 
hebben zij drie kinderen van zichzelf, drie van een ander en acht 
kleinkinderen. Hij is een man die hout kan laten leven. Van een 
schild met medaillons uit de Martelarenkerk zijn de medaillons 
losgemaakt. Deze medaillons hangen nu in de Gertrudiskerk 
bij de ingang van de Zuivelstraat. Onze klusjesman heeft deze 
op planken bevestigd en ze zijn nu aan elke kant bij die ingang 
te zien. De preekstoel is door hem gerestaureerd. Hij heeft het 
onderstuk opgeknapt en onderaan de trap een deurtje in barokstijl 
gemaakt. Ook de biechtstoelen zijn door hem grondig onder 
handen genomen. De beelden aan weerszijden van de stoel heeft 
hij omgewisseld, zodat zij elkaar nu aankijken. Verder heeft hij 
twee consooltjes gemaakt van kerkbanken uit de dagkerk van 
de Gertrudis. Aan de zijkanten is dat goed terug te zien. Deze 
banken zijn ook gebruikt voor de planken van de medaillons, het 
onderstuk van de preekstoel, de opgang bij het marmeren altaar 
en de tafels die bij de ingangen van de Kerkstraat en Zuivelstraat 
staan. Er wordt dus niets weggegooid, alles wordt hergebruikt!  
Het Kruisbeeld dat uit de H. Maagdkerk kwam, was beschadigd. 
De armen waren losgegaan maar Adrie heeft deze weer vastgezet 
door ze te lijmen. Hij heeft het beeld geschuurd en laten schilderen 
door Lian Slokkers, de schildersvrouw van Decorbouw. Onze 
timmerman wil namelijk van alles aanpakken. als het maar geen 
schilderwerk is. 
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Een ander klusje was het vastmaken 
van de platen met uitleg over de 
orgeltuin aan de buitenkant van  
de kerk. Er was genoeg geld voor 
de platen maar net niet genoeg om 
ze te laten ophangen, vertelt onze 
man. Het is dus altijd handig om 
iemand bij de hand te hebben die 
een karweitje gratis wil opknappen 
en Adrie klimt zelfs op hoge ladders 
om een groot schilderij op te hangen. 

Buiten de parochie is onze klusjesman betrokken bij de 
vrijwillige brandweer, BOV, Stichting Decorbouw Groot Arsenaal.  
In opdracht van Stichting Lievevrouwegilde heeft hij samen met 
Kees Warmoeskerken de Blauwe Schuit gemaakt. Elk jaar rijdt 
Adrie mee in die schuit om de grote wielen te helpen de goede kant 
uit te gaan. Verder heeft hij ook nog een vakantie gespendeerd 
aan het maken van de vuurtoren uit de Schande van Sanne.  
Als dank voor het werk hangt in zijn woonkamer een schilderij 
van Kees Warmoeskerken, heeft Hans Smout een mooi fotoboek 
gemaakt van Adrie’s werkzaamheden, kreeg Adrie een lintje en 
werd de Paaskaars aangeboden door de pastoor, juist op het 
moment dat hij zijn voordeur aan het schilderen was…… Adrie en 
zijn vrouwke zijn blij met elkaar en stralen, ondanks Elly´s ziekte, 
rust en dankbaarheid uit. Er zijn van die dagen dat je voelt dat je 
dankbaar moet zijn met al wat je hebt en dit was zo’n dag, vind ik. 

Tot slot merkt Adrie op dat er nog nooit zoveel geld op de 
wereld was zoals nu maar dat de mensen elkaar niets gunnen.  
Ze zouden naar elkaar toe moeten werken en niet van elkaar af.  
Een wijze spreuk, waar ik me graag bij aansluit. 

Lucie Venmans

Frans van Tilborg
van het parochiebureau
Zoals in elk bedrijf of organisatie is het ook voor een parochie 
belangrijk dat de financiën duidelijk op papier of in de computer 
staan. Alle inkomsten en uitgaven moeten verantwoord worden 
dus moet de boekhouding in orde zijn. Een van onze vrijwilligers 
die daar voor zorgt, is Frans van Tilborg. Eén ochtend in de 
week is hij aan het werk in het parochiecentrum.

Frans is 61 jaar en volgt in zijn vrije tijd lessen portretschilderen bij 
Kees Warmoeskerken. Deze had gehoord dat er behoefte was aan 
administratieve mensen. Frans is boekhouder/ belastingadviseur van 
beroep. En zo is het gekomen dat hij samen met Diny Rozendaal al 
anderhalf jaar Toine Asselbergs assisteert. Met de boekhouding van 
de Lievevrouweparochie komt het dus wel goed. Behalve schilder is 
Frans ook oppasopa en bezorger van uw parochieblad. Wellicht is hij 
binnenkort ook te vinden bij de ledenadministratie. 

Frans heeft verder niet veel te melden, 
zegt hij maar hij complimenteert de 
werkers van de parochie en met 
name die van de Gertrudiskerk.  
Dat is de kerk die hij bezoekt. Zij doen hun 
best om alles zo aantrekkelijk mogelijk te 
maken. De kerk is een mooi gebouw en 
heeft een goed koor. Zijn tip is: doorgaan. 
Frans, dank je wel voor je tijd en mijn tip 
voor jou is: ga zo door.

Lucie Venmans
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Een ochtend bloemschikken 
Wij hebben het geluk dat er binnen onze parochie mensen 
met talenten en vaardigheden zijn op het gebied van 
bloemschikken, wat we iedere week weer kunnen zien aan 
de fraaie bloemstukken die onze beide kerken opluisteren. 
Vooral bij feesten en bijzondere vieringen staan er 
bloemversieringen die het bekijken meer dan waard zijn.   

Op woensdag 16 maart waren belangstellenden in de gelegenheid 
iets van deze mensen te leren. Van 10.00 tot 1�.00 uur werd 
een workshop bloemschikken gegeven in het cantatorium van 
de Gertrudiskerk. Voor ruim voldoende materiaal was gezorgd. 
Robert Chan gaf eerst een algemene praktisch gerichte inleiding 
over verschillende manieren waarop je een bloemstuk kunt 
opbouwen en met welke factoren je rekening dient te houden, 
want je werkt met levend materiaal, dat niet blijft zoals het is als 
je ermee werkt, maar dat verder groeit en zich ontwikkelt. Voorts 
moet je voor bloemversieringen in de kerk rekening houden met 
de tijd van het kerkelijk jaar. Zo waren nu de kleuren van het 
hongerdoek terug te vinden in de bloemen. Vervolgens probeerde 
iedere deelnemer zelf een bloemstukje te maken, daarbij geholpen 
door de praktische adviezen van Robert Chan en Maria Pribadi. 
De resultaten mochten er zijn, zoals u op de foto kunt zien. Alle 
deelnemers waren dan ook enthousiast over deze ochtend en vast 
van plan de opgedane kennis en vaardigheid thuis toe te passen.  

Lintjesregen
Dinsdag 26 april 2016 is Wally van den Boom benoemd 
tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg 
die onderscheiding voor zijn vrijwilligerswerk bij o.a. 
Scouting Het Markiezaat, bestuursfunctie bij SKOBO en 
Medezeggenschapsraad Anton van Duinkerkenschool, 
Fotoclub ’t Statiefje, Fotobond afdeling West-Brabant West 
en de Landelijke Fotobond. Hij is ook belastingadviseur bij 
de Katholieke Bond voor Ouderen in Bergen op Zoom. 

Verder was hij voorzitter van de Parochiële Kern Commissie 
en het werkgroepenoverleg van de voormalige H. Hart-
geloofsgemeenschap. Hij vertegenwoordigde deze geloofs-
gemeenschap bij de vergaderingen van bestuur-plus en was lid 
van de werkgroep financiën. Sinds de sluiting van de H. Hartkerk 
is dit gebouw diocesaan depot voor kerkelijke kunst en Wally is 
de depothouder. Van harte gefeliciteerd! 

Overdracht Rogier-orgel
Op zondag 28 februari 2016 werd in de Gertrudiskerk, 
voorafgaand aan de Avondmaalsviering bij gelegenheid van 
het afscheid van dominee Fia Tempelaar, het Rogier-orgel 
van de voormalige Lutherse Gemeente Bergen op Zoom 
officieel overgedragen aan de Gertrudis Cultuurstichting 
door de Kerkenraad van de Evangelisch Lutherse Gemeente 
Brabant.

In 1863 werd dit instrument, gebouwd door de Bergse orgelmaker 
Cornelis Johannes Rogier (1804-1885), in gebruik genomen in 
de middeleeuwse Margrietenkapel aan de Geweldigerstraat, 
waar de Bergse Lutherse Gemeente toen haar diensten hield.  
In 1939 betrok de Lutherse Gemeente een nieuw kerkgebouw aan 
de Faurestraat. Omdat een nieuw orgel financieel niet haalbaar 
bleek, moest het Rogier-orgel toch nog overgeplaatst worden, 
hoewel daar bouwkundig niet in was voorzien.



16

Het dak boven het orgelbalkon moest verhoogd worden, wat tot 
gevolg had dat de bovenkant van het orgel vanuit de kerk niet 
meer te zien was. Ook was er geen ruimte voor de drie beelden 
die op de torens stonden.

In 2009 werd de kerk aan de Faurestraat gesloten. De kerkenraad 
wilde dat het Rogier-orgel behouden bleef voor de Bergen op 
Zoomse gemeenschap en heeft daarom het orgel in bruikleen 
gegeven aan de Stichting Nationaal Kerkmuziekcentrum in die 
stad.  De verplaatsing van het instrument naar de Gertrudiskerk is 
uitgevoerd door de orgelbouwfirma J.J. Elbertse en Zoon uit Soest. 
Deze orgelmaker heeft het daar in 2010 opgebouwd en opnieuw 
geïntoneerd. Bij die gelegenheid zijn ook enkele noodzakelijke 
reparaties verricht. De orgelbank en de muziekstandaard werden 
vernieuwd. Het orgel werd geplaatst op een nieuwgebouwd podium, 
waarin de windvoorziening is ondergebracht. De oorspronkelijke 
zwengel waarmee vroeger met de hand wind in de balg werd 
gepompt, is nog steeds aanwezig! 

Tijdens een Lutherse dienst op zondag 14 maart 2010 is het orgel 
officieel in gebruik genomen. Het probleem van de onvindbare 
oorspronkelijke beelden die vroeger op de torens stonden, is 
opgelost door het aanschaffen van drie houten vazen die qua 
vorm en grootte bij de orgelkas pasten en deze, na geschilderd en 
verguld te zijn, op de torens te plaatsen. Sinds de plaatsing in de 
Gertrudiskerk wordt het orgel intensief gebruikt bij kerkdiensten 
(als solo-instrument), concerten en voor educatieve doeleinden.

Dit najaar zal de Geschiedkundige Kring een boekje uitgeven waarin 
leven en werk van de Bergse schrijnwerker en orgelmaker Cornelis 
Rogier beschreven wordt. Het is de wens van de Kerkenraad van 
de Evangelisch Lutherse Gemeente Brabant dat het orgel voor 
altijd behouden blijft voor de Bergse gemeenschap en dat het 
regelmatig bespeeld wordt. Reden om het in eigendom over te 
dragen aan de Gertrudis Cultuurstichting, wat de kerkenraad de 
zekerheid verschaft dat aan die wens zal worden voldaan.  

Adriaan van Roode      

Foto: Vincent Kijtenburg

Van links naar rechts: 

Koert Damveld en Hans Smout 

van de Gertrudis Cultuurstichting; 

Marlies de Vries-Dix en Tom Tempelaar 

van de Lutherse Kerkenraad

Van de bestuurstafel
Beste parochianen,       
Op zondag 3 april vierde Mary Zopfi–de Bruijn, onze gewaar-
deerde pastoraal medewerkster, haar 12½-jarig jubileum. 
Tijdens de gebedsdienst werd niet alleen gezongen en 
gebeden, maar ook spraken enkelen over geloof. Voor de 
viering was er grote belangstelling van vrienden en familie 
van Mary. Ook waren heel wat parochianen aanwezig die haar 
een warm hart toedragen.

Een nieuw initiatief in de Gertrudiskerk is Zin op Zaterdag.  
De eerste bijeenkomst op 2 april was meteen een voltreffer met 
een levensverhaal over het pastoraal werk in de gevangenis 
van het Vlaamse Merksplas. Zin op Zaterdag wordt maandelijks 
georganiseerd op de eerste zaterdag van de maand. Op zondag 19 
juni is het Vaderdag en nemen we afscheid van onze vader van het 
pastoresteam, diaken Co van Bekkum. Co gaat genieten van zijn 
welverdiend pensioen en verdient een passend afscheid. Immers, 
zijn betrokkenheid en gedrevenheid waren steeds groot in onze 
Lievevrouweparochie. Ook heeft Co in de afgelopen jaren warme 
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banden met geloofsgenoten opgebouwd. Hij heeft jarenlang de 
zorg voor de organisatie van het pastoresteam gehad. Wat heeft 
Co in al die tijd een grote inzet getoond. Wij nemen ook afscheid 
van twee bestuursleden, namelijk van Michel Crusio en Rob Stuart. 
Van beide heren is de toegestane zittingsperiode verstreken. 
Michel en Rob hebben zich tientallen jaren in het parochiële leven 
op voorbeeldige wijze ingezet. Wat hebben Michel en Rob zich op 
voorbeeldige wijze van hun taken gekweten. Wij zijn hun veel dank 
verschuldigd. De afdeling ‘ledenadministratie’ krijgt versterking 
van enkele vrijwilligers. Door deze uitbreiding is de continuïteit van 
het vele werk meer gewaarborgd. Een goed georganiseerde en 
draaiende administratie is voor onze parochie van groot belang. 
Tot slot dank ik alle vrijwilligers van onze Lievevrouweparochie 
voor hun tomeloze inzet. Door deze vrijwilligers houden we onze 
parochie springlevend.

Namens het parochiebestuur,
Jan van Wijk

Jonge gezinnen 
Blijft dit doen…

Dat is de naam van het nieuwe project waar alle 
communicanten van dit jaar mee gewerkt hebben. 22 en 29 
mei deden 53 kinderen hun eerste communie. Dit jaar werden 
ze voor het eerste begeleid door één werkgroep en volgden 
ze allemaal dezelfde voorbereiding. Vier ochtenden kwamen 
ze op zondagochtend bij elkaar in de basisschool Lodijke. 
Samen luisterden ze naar een Bijbelverhaal en in vier groepjes 
gingen ze daarmee aan de slag. 

Het is best een spannend jaar geweest, niet alleen voor de 
communicanten maar ook voor de werkgroep. Want één 
werkgroep voor de gehele parochie betekent veel meer dan waar 
je van tevoren bij stilstaat. Het grote voordeel is dat we een sterke 
werkgroep hebben met vrijwilligers die zich al jaren inzetten 

voor onze communicanten. Het moeilijke is soms dat dezelfde 
mensen al jaren werken met eigen gewoontes en manieren van 
voorbereiden. Het mooie vond ik zelf als pastor dat binnen de 
werkgroep zelf de goede dingen van de tradities van de Goddelijke 
Voorzienigheid, de Gertrudis, de H. Hart van Jezus en de O.L.V. 
van Lourdesgemeenschap allemaal naar boven kwamen. 

Natuurlijk kan niet alles zomaar in één keer goed gaan. Er is wel 
eens gebotst en er moesten veel dingen op het laatste moment 
toch anders dan we wilden of gewend waren. Maar toch denk ik 
dat we veel hebben geleerd al was het alleen maar door onszelf 
regelmatig de vraag te stellen: Wat is nu echt belangrijk? Voor de 
kinderen, voor de ouders, voor de geloofsgemeenschap als een 
kind de communie doet. 

Ik hoop dat we al die dingen die goed zijn gegaan, maar ook de 
dingen die niet goed zijn gegaan meenemen om volgend jaar een 
nog beter project neer te zetten. We hebben elkaar beter leren 
kennen, van elkaars kerken, tradities en gewoontes geproefd en 
we hebben het nieuwe project een keer helemaal doorlopen. 

Ik wil iedereen bedanken die op zijn of haar manier een steentje 
heeft bijgedragen om van de eerste communie ook dit jaar voor de 
kinderen weer een feest te maken. In de eerste plaats natuurlijk 
de werkgroep maar daarnaast ook al de praktische mensen er 
om heen, de kosters, de koren, het secretariaat, de basisschool 
Lodijke en alle mensen die altijd voor ons klaar staan. 

Hartelijk bedankt, want alleen met jullie hulp kunnen wij de verhalen 
en de persoon van Jezus laten leven bij de kinderen.

Mary Zopfi,
 pastoraal werkster 
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Namen van de communicanten

22 mei Lourdeskerk 10.00 uur

Megan Oostdijk Donovan Mooiman
Felviany Ortiz Kane Baardwijk 
Jayden Tuinenburg  Ciaran Westerink 
Nora Sitzen Shayna Mol 
Pepijn Coppens Jesper Tange 
Olivier Graham Jan Antoni Verkleij 
Lieve van Hutten Damian Hermes
Yulne Heeren Charlotte Hamer 

22 mei Lourdeskerk 13.00 uur

Charissa Joosen Lander Quintus  
Jordi Hommel Silvia Dias  
Jim Vleghels Tiara Joosen  
Kristi Otto Cheyenne Bernaards  
Yllana awad el Ajouri Chidera Kevin Nelis 
Caithlyn Verbiest Mirte Hermans
Lieke den Ouden Luc van Herel
Mark Le Autaud Ravi-Thomas Goossens

29 mei Gertrudiskerk 11.00 uur

Bloem van Bezooijen  Sanne Ketelaars  
Kay Bastiaanse Lotte van de Kasteele 
Charlene de Jong Roosje Verbeem
Iris Hagenaars Lieve Staps  
Michealia Iriks Nienke Bruijs  
Sebastiaan Heliak Lucy Daane
Jan Veraart Alexandra van Welie 
Konrad Michno Demi Haisch  
Isis Linsen Saar Schot  
Noor Salwan Yalda Roos Huijgens
Yusuf Salwan Yalda Nicolas Fricot

Een goede basis voor een
nieuw inspirerend werkjaar
Aan het einde van het werkjaar zijn we gewoon om terug te 
blikken op wat we het afgelopen jaar allemaal hebben gedaan 
om van daaruit weer een nieuw werkjaar in te richten. Dit jaar 
was een bijzonder jaar. Voor het eerst hebben we echt kunnen 
werken aan het aandachtsveld waar we al een hele tijd van 
zeggen dat het extra aandacht verdient: jonge gezinnen. 

Zo zijn we in september gestart met een nieuwe manier van 
vieren voor de allerkleinsten in onze parochie, de peuters en 
de kleuters. Ook hun ouders, broers en zussen en vooral ook 
niet te vergeten hun opa’s en oma’s zijn daarbij altijd van harte 
welkom. Heel bijzonder om mee te maken en vorm te geven. 
Tegelijkertijd was er in september voor het eerst een startviering 
voor de jonge gezinnen. Alle werkgroepen die zich inzetten voor 
kinderen en jongeren waren hierbij betrokken. Hier werd een 
goede basis gelegd voor een vruchtbare samenwerking, zo bleek 
op verschillende momenten door het jaar heen. Want niet alleen 
in september, maar ook met Kerst in december, Pasen en aan 
het einde van het werkjaar in juli hebben we gezamenlijk mooie, 
inspirerende vieringen verzorgd, waar ik als pastoraal werkster 
trots op ben. Bij de evaluatie van het werkjaar merkte ik dat het 
op iedere werkgroep een positieve werking heeft gehad. Iedereen 
heeft er zin in om volgend jaar weer mee te doen. Zowel kidskerk, 
kinderwoorddienst, eerste communie, vormsel en de peuter-
kleuterkerk zien het weer zitten om naast een eigen programma 
ook samen een aantal vieringen en activiteiten te organiseren. We 
hebben binnen onze parochie een goede, betrouwbare basis voor 
kind en kerk, daar ben ik heel blij mee en ook trots op. 

Tegelijkertijd merk ik aan verschillende vrijwilligers dat het wel 
veel is om naast het eigen programma, dat iedere keer ook 
voorbereiding en overleg vraagt, nog een gezamenlijk programma 
te draaien. 
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De uitdaging voor mij het komende jaar, als verantwoordelijke 
pastor van de doelgroep jonge gezinnen en de werkgroepen rond 
kind en kerk is dan ook te proberen om de groep van betrokken 
mensen te vergroten en te versterken. We leven in een dynamische 
samenleving. Mensen die betrokken zijn bij kinderen, als ouders 
maar ook omdat ze werkzaam zijn in het onderwijs, hebben het 
vaak druk. Als ouder van jonge kinderen ervaar ik dat zelf ook. 
Maar tegelijkertijd hoor en zie ik dat ouders en leerkrachten wel 
betrokken zijn bij wat kinderen doen, denken en ervaren. Ik wil dit 
jaar dan ook op zoek gaan naar mensen die zich niet het hele jaar 
vast willen leggen, maar zich zo af en toe voor een ‘project’ in willen 
zetten. Bijvoorbeeld de gezinsvieringen met Kerst, een uitstapje 
met het kinderkoor, een woensdagmiddag voor de kinderen van 
kidskerk etc., want we hebben allerlei goede ideeën ook voor het 
nieuwe werkjaar. 

10 juli sluiten we het lopende werkjaar af met een gezinsviering 
om 11.00 uur in de Lourdeskerk. Zondag 11 september beginnen 
we weer met goede moed in de tuin van de pastorie aan de 
Burgemeester Stulemeijerlaan. Iedereen is welkom, of je nu jong 
bent en/of je je jong voelt ! 

Pastor Mary Zopfi

Kort verslag Kidskerk
16 maart kwamen we bij elkaar met de Kidskerk in het 
Cantatorium van de Gertrudiskerk. Ons thema was de Goede 
Week. We hebben geluisterd naar het verhaal van Pasen en 
zijn een Palmpasenstok gaan maken.

De bedoeling was dat we deze zouden maken voor de bewoners 
van Het Nieuwe ABG, waar we sinds kort regelmatig mee 
samenwerken. Onze vaste begeleider was vanwege vakantie 
afwezig en degene die inviel was ziek geworden, dus de kinderen 
hebben de palmpasenstokken mee naar huis genomen. De 
reden waarom we samenwerken met Het Nieuwe ABG is dat we 
Gods Woord in praktijk willen brengen. De ervaringen zijn erg 
mooi. Kinderen geven vol trots hun kunstwerken en zij ervaren 
het geluk van de glimlach die ze hiervoor terugkrijgen. In een 
consumptiemaatschappij is het mooi dat kinderen leren dat iets 
krijgen leuk is maar dat iets weggeven soms nog veel leuker kan 
zijn. 

De Kidskerk komt vijf keer per jaar bij elkaar op woensdagmiddag 
van 13.30 uur tot 15.30 uur. Het laatste half uur willen we gezamenlijk 
met de ouders afsluiten. De laatste en de eerste bijeenkomst 
van het schooljaar zijn de twee zomerbijeenkomsten, die in de 
achtertuin van het Parochiecentrum worden gehouden. De overige 
bijeenkomsten zijn in het Cantatorium van de Gertrudiskerk.

Voor het komende schooljaar zijn de Kidskerkbijeenkomsten 
gepland op woensdag �1 september, 9 november, �5 januari,  
�� maart en 17 mei. Het jaarthema zal zijn: God is Liefde. 

We zijn nog op zoek naar een vrijwilliger(ster).
  
Met vriendelijke groeten,
Annemarie de Kock
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Kinderkoor 
Lievevrouweparochie
Eindelijk is het dan zover. De eerste stappen zijn gezet om 
binnen de Lievevrouweparochie te starten met een kinderkoor. 
Het is de bedoeling dat we na de zomervakantie beginnen. 

We hebben al een dirigent en twee stevige vrijwilligers. We zoeken 
nog een pianist/organist en natuurlijk heel veel kinderen die willen 
zingen. Zing jij graag en ben je minimaal zeven jaar. Dan kun je je 
aanmelden bij pastor Mary Zopfi. Die stuurt je dan de informatie 
die je nodig hebt. plaatje kinderkoor

Je kunt Mary op de volgende manieren bereiken*:
Lievevrouweparochie Bergen op Zoom
Burgemeester Stulemeijerlaan 8
4611 EE, Bergen op Zoom
telefoon �33 574
Mobiele telefoon: 06-�04 594 08

*Aanwezig: dinsdag, woensdagochtend, donderdag.

Borghoek: 
Paasmarkt en sponsorloop
Jaarlijks organiseert basisschool de Borghoek een Paasmarkt 
voor een goed doel. Dit project kiest de school uit voorstellen 
van kinderen die op de Borghoek zitten en hun ouders.  
Dit schooljaar waren er maar liefst drie voorstellen. Daarom is 
ervoor gekozen om de opbrengst te besteden aan de volgende 
drie goede doelen: Klimmen tegen MS, een tandenpoetsproject 
op kleuterscholen in Bali en de Stichting Hartekind. 

De leerlingen hebben in de groepen en tijdens de paasviering 
voorlichting gehad over de drie goede doelen. Daarna liepen zij 
enthousiast mee in een sponsorloop om hiervoor samen geld in 
te zamelen. Tijdens een Paasmarkt konden kinderen en ouders 
allerlei spelletjes spelen, spullen kopen en mooie prijzen winnen 
bij een Rad van fortuin. De Paasmarkt en de sponsorloop op de 
Borghoek zijn geslaagd. De opbrengst is geteld en onlangs bekend 
gemaakt. De kinderen hebben het fantastische bedrag van € 4.500 
bij elkaar gespeeld en gelopen! Een bedrag waar de Borghoek en 
de drie goede doelen erg blij mee zijn. De Borghoek dankt alle 
bedrijven die prijzen of materialen schonken en de vele sponsoren 
die deze sponsoractie mede tot een succes maakten. De school is 
dankbaar voor de samenwerking en trots op dit mooie resultaat.
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Nieuws van Lodijke
Paasviering in de Lourdeskerk
Op Witte Donderdag trekt er een grote stoet aan kinderen vanuit 
Lodijke naar de Lourdeskerk. De kleuters gaan per auto, alle andere 
kinderen lopen vanuit school naar de kerk. Het is een mooi gezicht 
als iedereen zo door de straten trekt om daarna samen te komen in 
de kerk om stil te staan bij het Paasverhaal. Het was een heerlijke 
viering met veel ‘kippenvel’-samenzang. Tevens hebben we van de 
gelegenheid gebruik gemaakt om Co van Bekkum te bedanken voor 
zijn inzet en prettige samenwerking met Lodijke. 

Actie voor het goede doel!
Op woensdagmiddag �0 april heeft Lodijke een actie gehouden voor 
het goede doel. Door middel van een sponsorloop en markt, waarvoor 
de kinderen hun best hadden gedaan, is er veel geld opgehaald. Dit 
jaar waren de doelen:   Foto: Lodijke sponsorloop
1. KWF Koningin Wilhelmina Fonds
�. Stichting “Evy lacht”
3. De inrichting van het schoolplein van Lodijke
4. Warchild
5. Stichting Roparun team 5�.

Met deze thema’s zijn de scholen de komende weken bezig

• Week 21 t/m 23 (�3 mei t/m 10 juni): Spreken is zilver, zwijgen is goud. 
 Inhoud: Spreken, liegen, fluisteren, roepen; 
  je mond opendoen of zwijgen.
 Bijbel:  Ester (Ester)

• Week 24 t/m 26 (13 juni t/m 1 juli): Jona, wie ben je?
 Inhoud: Wie ben je? Identiteit, jezelf kennen en accepteren;
  jezelf tot de orde roepen.
 Bijbel:  Jona (Jona)

• Week 27 en 28 (4 t/m 15 juli): Babel (wisselthema)
 Inhoud: Veelheid en eenheid; verschillen en ‘hetzelfde’ zijn;
  misverstanden en elkaar verstaan.
 Bijbel:  Babel (Genesis 11, 1-9)

Jongeren
Vormelingen maken kennis met On the Move

Op vrijdag 15 april maakten de vormelingen van dit jaar 
kennis met de tienergroep van de parochie. Zo’n twintig 
tieners kwamen samen deze avond om zich te laten 
onderdompelen in een ‘Wie is de Mol’-spel.

Fanatiek gingen de tieners op zoek naar onzichtbare routes, 
voorwerpen in de kerk en vallende dingen. En dit allemaal voor 
punten. Tussendoor moest iedereen goed opletten, want één 
van de tieners was de mol. Deze speelde op allerlei manieren 
vals. Interessant was om te zien dat Jezus in de groep hielp en 
juist niet saboteerde. Uiteindelijk kwam ook in deze ‘Wie is de 
mol?’-variant een executieronde. Door middel van allerlei vragen 
moesten de tieners erachter komen wie de mol was. En dat is 
gelukt! Twee vormelingen hebben het geraden, met uiteindelijk 
één grote winnaar! Na deze avond zijn alle vormelingen van 
harte welkom om aan te sluiten bij On the Move! Iedere twee 
weken komen we op vrijdagavond bij elkaar in het Praathuis van 
de Lourdeskerk van 19.15 uur tot �1.00 uur.
 
Namens het On the Move team, 
Nancy van der Zande

Slotweekend On the Move

Van vrijdag 24 juni op zaterdag 25 juni aanstaande sluit On 
the Move het werkjaar knallend af met het slotweekend! Het 
belooft een heel leuk weekend te worden. 

Iedereen tussen de 11 en 16 jaar is welkom om met ons mee de 
vakantie in te luiden! Ben je geïnteresseerd om mee te doen? 
Dan kun je via nancyvangeel_1@hotmail.com / What’sApp groep 
of via Facebook je aanmelden! 

Graag zien we je vrijdag �4 juni! 
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Namen van de vormelingen

Op vrijdag �5 mei hebben de volgende jongeren in de Lourdeskerk 
het sacrament van het vormsel ontvangen:

Lucian Aarts  Daan Heuseveldt  Jeffrey v Mark
Bram Bolmers  Thijs van Hoof  Hannah Neelissen
Eleonora Castaldo  Susanne Jansen  AnnaNguyen Truong
Tessa Cornelis  Daphne Kools  Misa Nguyen Truong
Roan Filemon  Mauro Koopal  Noëlle Oirbans
Aimée Gladdinés  Jazzlin Krens  Dennis Sips
Femke Haas  Daphne Lambregts  Maartje Verbeem
Yorbe Heeren  Somtochi Maulba  Puck Vriens
Dagmar Hems  Jay van der Mark 

Drie Bergenaren 

naar de WereldJongerenDagen

Komende zomer zullen drie jonge mensen uit de Lievevrouwe-
parochie deelnemen aan de Wereldjongerendagen (WJD). 
Martijn de Weert en Cindy Reijnders zullen als jongeren naar 
de WJD gaan. Pastor Fredi Hagedoorn organiseert vanuit 
haar taak in bisdom Rotterdam de reis ernaartoe.  

De Wereldjongerendagen zijn het grootste jongerenevenement 
ter wereld. Honderdduizenden jongeren uit de hele wereld komen 
samen om het katholieke geloof te vieren. WJD betekent dan ook: 
nieuwe vrienden ontmoeten, afzien, eucharistie vieren, multiculti-
socializen, ofwel: een indrukwekkende ervaring om nooit te 
vergeten! Krakau in Polen is de gastheer in juli �016.

Op 17 juli begint de reis, die dwars door Europa naar Polen gaat. 
Onderweg zullen de jongeren stoppen op verschillende plaatsen, 
zoals Echternach in Luxemburg, Marburg en Eichstätt in Duitsland 
en Praag in Tsjechië. Onderweg staat het thema ‘Barmhartigheid’ 
centraal. Paus Franciscus, die ook bij de WJD zal zijn, heeft 

het thema uitgekozen. Voordat de WJD beginnen, verblijven de 
jongeren nog enkele dagen in een gastparochie in Polen, om kennis 
te maken met het land en de mensen. Eenmaal in Krakau barst 
het feest echt los. Er zal een festival zijn rond cultuur en geloof. 
En naast de catecheses van de Nederlandse bisschoppen zal de 
aankomst van de paus zeker een hoogtepunt zijn. Het slotweekend 
brengen de honderdduizenden jongeren door in de openlucht,  
om zeker te zijn van een plekje bij de grootse slotviering op 31 juli. 
Hoogstwaarschijnlijk zal de viering te zien zijn op televisie, zodat u 
er ook van mee kunt genieten.

Voordat Martijn, Cindy en Fredi naar de Wereldjongerendagen 
vertrekken worden zij uitgezwaaid in de slotviering van kind en 
kerk op zondag 10 juli, 11.00 uur in de OLV Lourdeskerk. 
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Zomer

om mij te paaien
lijken alle kleuren

te barsten van zomer
de treurberk met zijn

ranke wasbleke stam
wiegt mijn gedachten

op het ritme van zijn
dromerig los wuivend

haar - de merel in top
fluit de dag in mij los

witte wolken vliegen
als klapwiekende ganzen

de zon tegemoet
de lucht is vol licht

mijn lichaam vol hoop

Eugenie Daniëls-Klep

Familieberichten

Gedoopt:
Stig Strackke  Amélie Vissers Jayselien Miguel
Annabel Linders  Lisa Manski Manuela Ansems  
Fay Keijzer Roel Matthijssen  Lynn Keijzer
Brano Gélic  Noah Wiskerke Louisa Verwijk  
Elise Severien Quinten Ham  Nola van Loon
Madelieve van Bezooijen

Doop en Vormsel volwassene:
Harko Everts

Overleden:
Johan Niederer   77 jaar
Paula Dietvorst- Elzakkers  91 jaar
Willem Willemse   83 jaar
Jo Fiere- Nuijten   8� jaar
Betsie Dielens- de Jonge  91 jaar
Rie Zwetsloot- Burmanje  90 jaar
Lucie Smits   9� jaar
Tiny van Genen- Rockx  89 jaar
Berna Becht- Smits  90 jaar
Miep Schellingerhout- Berkhout 9� jaar
Antoon van de Noort  79 jaar
Rika Havermans- Scholten 8� jaar
Piep van Rijckevorsel- Kilsdonk 94 jaar
Toby Migalski- Musters  85 jaar
Rinus Rokx   86 jaar
Monique de Vos- Dietvorst  58 jaar
Piet de Kok   85 jaar
Riet Kuerten- Visser  97 jaar
Nelly Uijtdewilligen- de Groot 83 jaar
Ank Hendriks- Borggreven  91 jaar
Riet van Egeraat- de Jong  83 jaar
Annie Hartman- Sijtsma  90 jaar
Lena de Greef- van Beers  9� jaar
Marijn Withagen   94 jaar
Annie Visser-Fortuin  96 jaar
Trees van Gurp   78 jaar
Joke Kommers- Musters  93 jaar
Anna van Gijzen- Brouwers 91 jaar



Parochiecentrum Lievevrouweparochie
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