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Van de redactie
Deze “van de redactie” ontstaat op 15 augustus, een prachtige 
kerkelijke feestdag, zeker in onze parochie. De inhoud overziend 
bekruipt de redactie dan toch weer een wat vervelend gevoel. Vier 
edities in een jaar en dan nog zo evenwichtig mogelijk gespreid 
over de jaargang, maakt het moeilijk up to date te zijn en bijna 
onmogelijk de kerkelijke feestdagen te volgen. Hetzelfde gevoel 
zal u wellicht bekruipen bij het lezen van het pastoraal woordje 
van diaken Jan Foesenek in dit nummer. Voorlopig zullen we het 
ermee moeten doen. Wellicht, als in de toekomst advertenties 
ons blad financieel sterker maken, kunnen we weer terug naar 
vijf edities. Tot het zover is, blijven we gelukkig nog steeds heerlijk 
veel kopij ontvangen en kunt u al lezend terugkijken op allerlei 
activiteiten die plaatsvonden, net als vooruitblikken op alles wat er 
aan zit te komen.

Een greep uit de inhoud: We kijken bij voorbeeld terug op 
allerlei jongerenactiviteiten zoals die van” On The Move” en op 
onze Maria Ommegang. De vredesweek komt er aan, net als 
weer nieuwe seniorenmiddagen. De gang van zaken in onze 
geloofsgemeenschap wordt belicht door het bestuur en de PCC. 
U kunt weer lezen over het werk van een vrijwilligster, over de zorg 
voor de pastorietuin, maar ook een bijna getuigenis van de lofprijs 
avonden. Er wordt ook stilgestaan bij wie ons recentelijk ontvielen. 
Kortom weer een uiterst diverse inhoud.

Omdat we in de nieuwe jaargang de verwerkingstijd, de tijd tussen 
inleveren van de kopij en de verspreiding van ons blad met een 
week hebben verkort, vragen we u dringend u te houden aan de 
uiterste inleverdatum voor kopij. Voor het komende nummer is dat 
20 oktober!

Veel leesplezier.
Ton Segers

Colofon
Jaargang 9 nummer 4, 2017
Dit blad is een uitgave van de Lievevrouweparochie te Bergen op Zoom en 
verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 14.000 stuks.

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

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

Parochiecentrum Lievevrouweparochie:
Burgemeester Stulemeijerlaan 8
4611 EE Bergen op Zoom; tel. 233 574
ma t/m do: 09.00-12.00 uur; 13.00-15.30 uur vrijdag: 09.00 -12.00 uur
Bankrek. nr. parochiebijdrage: NL90 RABO 0106105183
t.n.v. RK Lievevrouweparochie
Bankrek. nr. misintenties: NL52 RABO 0106189093
t.n.v. RK Lievevrouweparochie
ANBI (groepsbeschikking voor de Rooms Katholieke 
Kerkprovincie RSIN 002609411)
Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk vrijdag 20 oktober 
2017 te worden aangeleverd. Het nummer verschijnt rond de week van 
20 november2017.
Kopij sturen naar: inzoomen@lievevrouweparochie.nl.
Foto Mariabeeld voorpagina: Foto Dick Vermaas
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Overzicht vieringen
IN HET WEEKEND:
St. Gertrudiskerk:   Zondag  09.30 uur; 

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

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

gebeds-viering 19.00 uur 
in de Mariakapel

IN DE HUIZEN:
Meilust:  Zondag  11.00 uur
Moermont:  Zondag  11.00 uur
Kapel St.Catharina: Zondag  09.30 uur
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.lievevrouweparochie.nl vindt u de aard van de viering.
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Allerheiligen en Allerzielen
Als u dit herfstnummer van inZOOMen in handen krijgt, duurt 
het nog even eer het november is. Hopelijk hebben we nog 
een mooie nazomer en beleven we in de oktobermaand - de 
rozenkransmaand - ons oprecht bidden tot de Heilige Maria, 
Moeder van God. Dan zal de herfst wel op gang komen. De 
eerste dagen van november staan in de Kerk in het teken van 
de doden: de heiligen van weleer en de heiligen van onze 
dagen.

Allerheiligen vieren we op woensdagavond 1 november in de viering 
om 19.00 uur in onze St. Gertrudiskerk en op donderdagavond 2 
november herdenken wij in de vieringen om 19.00 uur in onze 
beide kerken de overledenen uit onze parochie van het afgelopen 
jaar, van wie wij kerkelijk afscheid hebben genomen in een 
avondwake, een uitvaartdienst of in een viering in crematorium 
of aula. Iedereen is van harte welkom om op beide dagen mee te 
vieren om elkaar te ondersteunen!

Hoe moeilijk is het om afscheid te nemen van iemand van wie je 
houdt? Hoe groot is het verdriet om het gemis? Een zwaar verlies 
lijden is te vergelijken met een zonsverduistering. Langzamerhand 
of plotsklaps verdwijnt het licht uit ons leven en lijkt het duister zich 
om ons heen samen te trekken. Het is niet zo moeilijk om dan te 
verdwalen in dat donker of er zelfs in te blijven. Met Allerzielen 
troosten we elkaar in het geloof, dat God ons en onze dierbare 
overledenen een weg wijst uit het duister, een weg die voert naar 
het licht. Want God zegt: “Zie, Ik maak alles nieuw.”

Geen mens, die positief probeerde te leven, met vallen en 
opstaan, laat Hij in de dood. Wij bidden voor onze overledenen, 
die hun plaats in onze harten hebben, dat zij door Christus bij de 
rechtvaardigen geteld kunnen worden en zo een plaats hebben in 

Zijn hart. Wij bidden voor onszelf die verder gaan op aarde, om 
kracht en licht. Ook om er voor elkaar te zijn in goede en kwade 
dagen, in gezondheid en ziekte, in leven en in sterven. Zo’n leven 
wordt door God gezegend en draagt de eeuwigheid al in zich. Het 
is goed voor ons om dit met Allerheiligen en Allerzielen te vieren.

Diaken Jan Foesenek

Van de bestuurstafel
Beste parochianen,
Ik wil u bijpraten over enkele actuele zaken: namelijk 
boekenmarkt, jubilea en penningmeester.

Eind september is er een boekenmarkt in de parochiekerk van 
Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Bijzondere uitgaven over onder 
meer stad en streek, religie en geschiedenis worden aangeboden 
tegen aantrekkelijke prijzen. De boekenmarkt is geopend op 28, 
29 en 30 september en wel de donderdagavond, vrijdagochtend 
en -middag en zaterdagmorgen. U bent van harte welkom. 
De opbrengst heeft uw parochie hard nodig om noodzakelijke 
investeringen in de verwarmingsapparatuur te kunnen doen.

Onze parochie heeft enkele jubilea met u te vieren. Op zondag 
26 november, het is dan open kerkendag in de stadskerk van 
de Gertrudis en ook in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw 
van Lourdes. Centraal staat  het 30-jarig jubileum van de 
heringebruikneming van de St. Gertrudiskerk in 1987. Een ander 
jubileum is het maar liefst 100-jarig bestaan van het kerkkoor Onze 
Lieve Vrouw van Lourdes en wel op zondag 27 mei 2018. Noteert 
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u dit in uw agenda? Nog twee andere jubilea voor 2018 zijn het 
90-jarig kerkinwijdingsfeest van onze parochiekerk Onze Lieve 
Vrouw van Lourdes en het koperen bestaan van de jongerengroep 
“On The Move”. De voorbereidingen voor de festiviteiten zijn in 
verschillende projectgroepen volop aan de gang. U wordt over al 
deze jubilea  nog nader geïnformeerd.

Onze penningmeester Etienne Gladdines heeft aangegeven te 
stoppen met zijn werkzaamheden in het parochiebestuur. Hij houdt 
met zijn bestuurlijke activiteiten op vanwege zijn baan, zorg voor 
zijn gezin en ander vrijwilligerswerk. Ook via deze weg bedank ik 
Etienne voor het vele werk dat hij in het bestuur heeft verricht. Zijn 
financiële kennis, scherpe blik op parochiële zaken en de wil om 
werkzaamheden goed te regelen gaan u en ik missen.

Verder dank ik al onze vrijwilligers voor hun inspanningen om in 
en voor onze parochie het vele werk te verzetten. Immers, met 
uw inzet kunnen wij onze parochie in de Bergse samenleving 
aanwezig laten zijn. Dank hiervoor!

Namens het parochiebestuur,
Jan van Wijk, vicevoorzitter

Nieuws vanuit de PCC
U heeft in de vorige editie van dit blad 
kunnen lezen dat er een wisseling van 
de wacht heeft plaatsgevonden. Het 
voorzitterschap is overgedragen aan 
mij, Gerard Akkermans.

Toen de vraag kwam om dit te willen doen, moest ik er toch 
goed over nadenken. Wat een verantwoording: met de PCC, 
de Parochiële Coördinatie Commissie, sturing geven aan de 
vrijwilligers van onze parochie. Uiteindelijk heb ik ja gezegd, omdat 
zowel het bestuur als het pastoraal team achter mijn aanstelling 
staan. Een uitdaging om met u als vrijwilliger te mogen / kunnen 
samenwerken en samen te zorgen voor een goed lopende 
parochieorganisatie.

Mijn eerste grote bijeenkomst met de contactpersonen 
(vervangers) was op 8 juni jl. Een hele goede opkomst en daarvoor 
alsnog mijn hartelijke dank. Eenieder kon zijn zegje doen over 
dingen die soms minder gaan, maar ook over zaken die gelukkig 
wel goed gaan. Om van elkaar te horen hoe de zaken gaan in 
andere werkgroepen en zo elkaar met raad en daad te kunnen 
helpen door erover te praten is positief. Zeker een avond om op 
de agenda te houden!

U heeft in de vorige edities kunnen volgen hoe de organisatie 
van de PCC er op dit moment voor staat. Korte lijnen naar het 
bestuur, pastoraal team en de vrijwilligersgroepen. Positief is ook 
de aanstelling van een lid in het bestuur met in haar portefeuille 
vrijwilligersbeleid. De PCC heeft een beleidsplan gemaakt en dit is 
inmiddels door het bestuur akkoord bevonden met de aantekening 
dat we praten over een werkplan dat elk jaar geëvalueerd gaat 
worden. Als deze editie uitkomt, zijn we weer begonnen aan een 
nieuw werkjaar. Ik wens u alle goeds en met elkaar een fijn jaar. 

Nog even een citaat uit een stuk van Jan Foesenek:
‘Vrijwilliger zijn is een kans om zelf te groeien,
Je krijgt er zoveel voor terug als je zelf geeft.’
U hoort van mij onder de titel: Nieuws vanuit de PCC.

Gerard Akkermans
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Caritasactie Spic en Span
Wat is caritas? Omzien naar elkaar, zorg voor je naaste, oog 
hebben voor de noden dichtbij en veraf. Het zijn woorden die 
uitdrukken hoe wij als geloofsgemeenschap, als Kerk, met 
elkaar omgaan. Met extra aandacht en zorgzaamheid voor 
mensen die het moeilijk hebben.

“De worsten van de pater, oftewel het verhaal van de 
wonderbaarlijke worstenvermenigvuldiging”. Een Diaconaal 
Centrum in een middelgrote stad organiseerde gratis maaltijden 
voor mensen zonder een huis of een thuis. Die maaltijd was gratis 
en dus sober, dat wil zeggen: er was geen vlees. Een pater hoorde 
dat en besloot een collecte te organiseren, niet voor geld, maar 
voor worsten. Op een zondag kondigde hij dat aan en legde uit 
voor wie het was bestemd. De week daarna was de collecte. Vijf 
grote manden vol met worsten werden er verzameld. De volle 
manden werden in dank aanvaard. Nog lang werd er van genoten. 
Zo simpel kan caritas zijn!
Vers in het geheugen ligt nog de actie voor de dak- en thuislozen 

die dankzij uw giften nieuwe sokken 
kregen, aangevuld door de caritas 
met goede bergschoenen, zodat zij 
zonder pijnklachten verder kunnen 
lopen. Het tandenproject met de 
inzameling voor tandenborstel 
en tandpasta was ook een groot 
succes. Deze actie, opgezet door 
Pierrette Schoon, een tandarts en 
een geldelijke ondersteuning door 
de Caritas, zorgde ervoor dat enkele 
dak- en thuislozen verlost werden van 
hun tandpijn.

Nu heeft de Caritas van onze parochie, in goed overleg met de 
Voedselbank Stichting Goed Ontmoet Bergen op Zoom aan 110 
huishoudens in onze stad een goed gevulde emmer gegeven 
met huishoudelijke producten, maar ook met persoonlijke 
verzorgingsproducten. U moet hierbij denken aan onder andere: 
wasmiddelen, schoonmaakmiddelen en schoonmaakspullen, 
toiletspullen in de vorm van zeep, tandpasta, douchegel, shampoo, 
deodorant en damesverband. Daarnaast is er binnen de parochie 
een inzameling gestart voor huishoudelijke en persoonlijke 
verzorgingsproducten gedurende twee weken. Het aanbod was 
overweldigend. Buiten de gevulde emmers zijn alle overige 
ingezamelde producten afgeleverd bij de voedselbank. Deze extra 
producten worden de komende weken / maanden uitgedeeld. Zo 
konden we 110 huishoudens een beetje extra zon geven.
U draagt uw medemens en de caritas van onze parochie een 
warm hart toe! Hartelijk dank!

Caritas, Lievevrouweparochie
Caroline Raaijmakers
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Carin Gillesen in actie
Waarschijnlijk denkt u er niet aan wanneer u een kerkgebouw 
binnenkomt en gaat zitten om aan een viering deel te 
nemen en u staat er wellicht ook niet bij stil wanneer u het 
gebouw verlaat met schone kleren. Dat zijn zaken die zo 
vanzelfsprekend zijn dat het lijkt of de kerk schoon is en blijft 
zonder dat er iets aan gedaan wordt. Niets is minder waar, 
natuurlijk. Regelmatig is een ploeg mannen en vrouwen bezig 
om uw kerkgebouw schoon te houden. Carin Gillesen vertelt 
hoe dat in de OLV van Lourdeskerk wordt aangepakt.

Tien keer per jaar is de zogenaamde kleine poets met ± tien 
personen. Ieder heeft zijn eigen werk. Er is een dweilploeg die 
de paden schoonmaakt met een sopje van groene zeep. Er zijn 
werkers voor de altaren en anderen stoffen en zuigen op en 
tussen de banken. Voor de grote poets die vier keer per jaar wordt 
gehouden zijn ± achttien personen actief, waarvan drie mannen. 
De gemiddelde leeftijd van deze mensen wordt steeds hoger 
en er komen weinig nieuwe helpers bij. Eén mevrouw woont in 
Roosendaal en komt speciaal voor het koperpoetsen naar Bergen 
op Zoom. De mannen nemen, wat het koperpoetsen betreft, het 
hoge deel voor hun rekening.

Carin is, zoals ze zegt, de regeltante en haar vaste vervangster 
is Jo Verbraeken. Carin maakt elk jaar een lijst met data voor 
de grote en de kleine poets. Er is een vaste ochtend voor elke 
schoonmaakbeurt en er wordt rekening gehouden met wanneer 
de mensen kunnen.De oudsten werken niet meer in de kerk, 
maar poetsen vier keer per jaar het koper. Met z’n allen zijn we 
de poetsploeg, benadrukt Carin. Regelmatig wordt in de kerk 
afgeroepen dat er weer gewerkt gaat worden en dat iedereen 
van harte welkom is om mee te helpen. Het komt weleens voor 
dat hierop gereageerd wordt en degene die komt, blijft meestal. 

Tijdens de restauratie van de kerk is elke zaterdag de hele kerk 
gepoetst zodat iedereen zondags netjes en schoon in de kerk kon 
zitten. Deze poetsbeurten waren hard nodig omdat er veel stof 
viel en voor dit extra werk zijn ze netjes bedankt door de parochie.

Carin is in dit werk terechtgekomen via haar moeder. Zij haalde 
geld op voor de Katholieke Aktie en in die tijd poetsten deze 
mensen de kerk. Hun kinderen, dus ook onze regeltante, brachten 
de Vreugdebloemen rond. Later kwam daar het geld ophalen 
bij en als vanzelfsprekend het kerk poetsen. Carin is geboren 
en getogen op het Fort, is getrouwd met iemand van het Fort, 
is blijven wonen op het Fort en woont bovendien vlakbij haar 
kerk. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat zij, als enige vrouw, 
gevraagd is om bestuurder te worden bij de Stichting Vrienden van 
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de Lourdeskerk. Dit jaar is zij verzocht om de Jubileumcommissie 
te helpen met de voorbereidingen van het jubileumjaar. Haar kerk 
bestaat 90 jaar en het Lourdeskoor 100 jaar: voldoende reden 
om iets te vieren, nietwaar! Vroeger maakte onze poetsvrouw 
deel uit van de Vormselwerkgroep en de KinderNevendienst en 
tegenwoordig is zij mantelzorger voor haar dochter en gids bij de 
Stichting Bezichtiging Monumenten. Dit houdt in dat zij ook mensen 
rondleidt in de St. Gertrudiskerk: maar de Lourdes blijft toch haar 
kerk. Ze hoopt dat iedereen in haar / zijn kerk bemoediging, rust 
en vrede vindt. 

Dat is een hoopvolle gedachte waar ik me graag bij aansluit.

Lucie Venmans

Dit is de mooiste tuin van… 
In ieder geval een mooie tuin, de tuin van het parochiecentrum 
aan de Stulemeijerlaan. Een oase van rust in de binnenstad 
en een rustgevend uitzicht voor de mensen die beroepshalve 
of als vrijwilliger in het parochiecentrum aanwezig zijn.  
‘n Grote tuin die veel onderhoud en zorg vergt. Dat onderhoud 
en die zorg echter rusten op de schouders van Arnold Vos en 
één vrijwilliger die hem enkele uren per week meehelpt.

Die klus wordt fysiek te zwaar. En bovendien zijn we zo erg 
kwetsbaar. Er is dus dringend behoefte aan een, of zo mogelijk 
enkele, personen, liefst met groene vingers, die een handje willen 
toesteken.

Bent u zo iemand die interesse heeft, misschien omdat u uw 

eigen tuin mist, of kent u iemand van wie u denkt dat hij ons van 
dienst kan zijn? Schroom dan niet en bel nú het Parochiecentrum 
(233574) of neem contact op met Arnold (242772).
Onze wens is om een groepje te formeren dat het onderhoud van 
de tuin doet en regelt door onderlinge afspraak. 
O ja, hebt u (nog) geen groene vingers, dan bent u toch van harte 
welkom!

Ton Segers
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Bijzonder bezoek:  
Mgr. Gerard de Korte
Als leesgroep hebben wij ons in het kader van het jaar van 
barmhartigheid in 2016 bezig gehouden met het boekje 
“Geroepen tot hoop” van Mgr. Gerard de Korte. Hij roept ons 
allen op om mee te bouwen aan een barmhartige kerk, maar 
hoe doe je dit nu in je dagelijkse praktijk?

Elma besloot om ons ook dit jaar in contact te brengen met de 
schrijver zelf en Mgr. de Korte wilde graag een bezoek brengen 
aan onze groep in Bergen op Zoom. Nadat Paul Verbeek de 
bisschop verwend had met een heerlijk dineetje bestaande uit de 
drie Bergse A’s, schoven ze beiden op 6 juni jl. bij ons aan in het 
Parochiecentrum.

Enkele groepsleden hadden mooie vragen voorbereid en  
Mgr. de Korte, van oorsprong geschiedkundige, gaf inspirerende 
antwoorden. Zijn visie was een mooie samenbundel van 

geschiedkundige feiten, theologische achtergronden, expertise 
als ervaringsdeskundige en natuurlijk steeds terugkoppelend naar 
het boek dat we gelezen hebben. Hij vond het bijzonder dat wij 
als volledige groep zijn boek (of grote gedeeltes daarvan) hadden 
gelezen en besproken.

De bisschop gaf ons mee dat verwondering de eerste stap is naar 
een meer barmhartige samenleving. Een kind dat leert lopen begint 
ook met die eerste stap. De rest komt vanzelf. Daarnaast riep hij 
ons op om een christelijke gemeenschap te zijn door een leesbare 
brief te zijn aan Christus met goedheid, schenkende liefde, 
vergevingsgezindheid, liefde voor Christus en zijn nalatenschap. 
Dan ben je op weg naar een barmhartige samenleving en vorm je 
samen die barmhartige kerk waarvan een ieder mee kan profiteren 
en waaraan een ieder mee zou willen doen. Een mooi beeld dat 
wij een ieder in de parochie en daarbuiten willen toewensen. 
Dat deze avond niet alleen ons, maar ook jullie mag inspireren. 
Bedankt, ook namens de bisschop!

Isabella Severien-Bakker
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Busreis naar Aardenburg 
Op woensdag 7 juni jl. was de seniorenbusreis vanuit 
de Lievevrouweparochie naar Aardenburg in Zeeuws-
Vlaanderen. Op deze jaarlijkse bedevaartsdag van Aardenburg 
gingen we met 70 pelgrims op weg naar Maria met de Inktpot.

De legende gaat als volgt:
In de dertiende eeuw wordt een jonge wolweversgezel verdacht 
van de moord op een poorter, veroordeeld tot de dood en 
opgesloten in Het Steen, de gevangenis. Hij houdt vol onschuldig 
te zijn. Op de avond voor zijn terechtstelling krijgt hij bezoek van 
een priester. Deze raadt hem aan de voorspraak van Maria in te 
roepen. ’s Nachts verschijnt Maria in een visioen met het Kindje 
Jezus op haar arm, begeleid door een schare engelen. Ze draagt 
een inktpot en Jezus heeft een veer en perkament. Hij schrijft 

een boodschap op het perkament en zegt tegen de jongen dit de 
volgende dag aan de baljuw te geven. Na de boodschap gelezen 
te hebben, beveelt de baljuw de veroordeelde in vrijheid te stellen. 
Niemand weet wat op het perkament heeft gestaan. Na deze 
gebeurtenis geeft de priester een kunstenaar de opdracht een 
beeld van Maria met de inktpot te maken.

Vicaris en onze pastoor 
Paul Verbeek gaat in 
Aardenburg jaarlijks voor in 
de eucharistieviering. Na de 
dienst konden alle pelgrims in 
processie een kaarsje bij het 
fraaie Mariabeeld plaatsen. 
Na de dienst lieten we ons 
de koffie en thee met een 
echte Zeeuwse bolus heerlijk 
smaken! Een deel van de 
gasten luisterde vervolgens 
naar een presentatie en uitleg 
over de geschiedenis van 
Aardenburg en omgeving. 
Anderen maakten een 
wandeling of bezochten de 
Sint Bavo-kerk. De middag 
besloten we gezellig samen 
met een drankje voordat we 
weer huiswaarts keerden.

Voor verdere uitleg van het verhaal zie: 
www.google.nl/#q=maria+met+de+inktpot
Voor meer foto’s zie www.lievevrouweparochie.nl

Elma Bastianen-Luijks
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Terugblik Maria Ommegang
De 73e Maria Ommegang van 25 juni ligt al weer even 
achter ons. Intussen wordt er geëvalueerd en daarmee ook 
al gedacht aan de volgende edities. Niet alleen aan die van 
2018, maar zeker ook al die van 2019, waar de 75e naoorlogse 
Maria Ommegang een feit moet zijn. Graag met nóg meer 
deelnemers, nóg meer gasten en nóg meer belangstellenden 
langs de kant van de weg.

Een mooi streven, maar halen we dat ook? Na de Maria Ommegang 
van dit jaar denken we in ieder geval op de goede weg te zijn. De 
vooraf geplande vernieuwingen in de stoet waren doorgevoerd. 
De kinderen van de Ding-Donggroep straalden daarom in hun 
nieuwe kleding. De mantel van het meegedragen Mariabeeld was 

helemaal in oude luister hersteld. Zeven Maria’s in de stoet waren 
van nieuwe jurken en mantels voorzien. Als hommage aan de dit 
jaar overleden bisschop Ernst werd Sint Hubertus voor het eerst 
in de stoet uitgebeeld. Het leverde met zijn honden een bijzonder 
plaatje op. Verder waren er aanpassingen aan de bloemversieringen 
en last but not least waren Eva en de duivel in nieuw ontworpen, 
prachtige kostuums te zien. In combinatie met de daarvoor door 
hen zelf bedachte choreografie, leidde dit tot veel lovende reacties 
vanuit het publiek. Publiek was er dit jaar beduidend meer dan 
in voorgaande jaren. Gelukkig kon worden voorzien in de sterk 
toegenomen vraag naar zitplaatsen op de Grote Markt, waar we 
vooral de oudere generatie mee in de gelegenheid stelden om de 
stoet ‘in het echt’ te zien. Het alternatief van de uitzending van 
ZuidWest tv willen we daarmee niet tekort doen, want voor hen die 
noodgedwongen thuis moesten blijven, kwam de stoet heel mooi 
in beeld en werd deze professioneel toegelicht.

11



Het is lastig aan te geven waardoor de publieke belangstelling 
was toegenomen. Meer bekendheid van de Maria Ommegang 
via pers en social media? Een verademing voor velen met een 
veel aangenamere buitentemperatuur na een heel hete periode? 
Een volle stad omdat het ook koopzondag was? Of zet de huidige 
onzekere tijd velen aan tot meer diepgang en reflectie op het leven 
en een hunkering naar houvast aan zaken die vroeger zo gewoon 
waren?

Hoe het ook zij, de toegenomen belangstelling voor de Maria 
Ommegang verplicht de organisatie én de deelnemers daardoor 
min of meer tot verdere perfectie van de stoet in alle onderdelen. 
Een uitdaging waar we graag aan werken voor 2018 en zeker ook 
in de richting van 2019!
Tot slot een woord van dank aan iedereen die in of rondom de stoet 
zijn of haar bijdrage, groot of klein, leverde. Zonder al die bijdragen 
zou er sowieso geen Maria Ommegang mogelijk (geweest) zijn.

Hans Stumpel
foto’s Dick Vermaas

Vreugde bij de Lofprijsavonden
Houd jij van zingen? En word 
je daar ook zo blij van? Of is 
het lang geleden dat je eens 
lekker uit volle borst gezongen 
hebt? Houd jij van God? Ben je 
ook zo blij met Hem? Of heb je 
het gevoel dat God jou niet ziet 
staan?

Hoe je situatie ook is, in de Bijbel kunnen we lezen dat we steeds 
worden aangemoedigd om lofliederen te zingen. In het oude 
testament zien we, als de Israëlieten God loven, dat God dan 
steeds heel dichtbij Zijn volk is en Hij Zijn zegen geeft. Maar ook in 
het nieuwe testament worden we hierin regelmatig aangemoedigd. 
In Handelingen 16 zien we dat Paulus en Silas gevangen zitten. 
Ze waren mishandeld, maar desondanks begonnen ze te bidden 
en te zingen tot eer van God. Het gevolg hiervan was, dat ze door 
engelen uit hun gevangenschap werden bevrijd. Dit verhaal mag 
een aanmoediging voor ons zijn om te zingen voor God, ook als 
onze situatie moeilijk is.

Bij de lofprijsavond zingen we samen voor God. Dit geeft eenheid, 
zowel met God als met elkaar. Het is niet van belang of je goed 
kunt zingen. Het gaat er om dat je voor die grote heilige God wilt 
zingen, Hem wilt eren, gewoon heel eenvoudig en in vrijheid. Dan 
gaat de vreugde vanzelf stromen, als een riviertje van levend 
water uit je hart. Wow, wat geniet God daarvan!
Na de lofprijzing is er een lezing vanuit de Bijbel. Daarnaast is er 
stilte en tijd voor gezamenlijk gebed. Jij bent meer dan welkom.

De avonden zijn om de twee weken op woensdagavond vanaf 
19.30 tot 21.00 uur in de grot van de OLV van Lourdeskerk.
Informatie: Rien van Egeraat 0164-642532 of 
Petra Corbet 0164-239597, e-mail: petra.crbt@gmail.com

Petra Corbet

Zingen maakt blij. Zingen voor God geeft je een 
diepe vreugde in je hart. Het maakt iets vrij van binnen 
waardoor er ruimte komt voor God en voor Zijn liefde. 

Op ieder moment van de dag kunnen we lofprijzen en ik 
raad iedereen aan dit ook regelmatig te doen.
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Vredesweek
De Vredesweek van 16 – 25 september met als thema: 
de kracht van verbeelding.

In een tijd van groeiende 
verdeeldheid, doet vredesorganisatie 
PAX een beroep op de kracht van de 
verbeelding.Conflicten tussen mensen 
spelen niet alleen ver weg, maar zijn 
dichtbij gekomen. In ons eigen land 
versterken populistische leiders en 
bewegingen de polarisatie tussen ‘wij’ 
en ‘zij’. Er wordt veel geschreeuwd en 
weinig geluisterd. Veel mensen voelen 
zich hier machteloos over en ervaren 

een gebrek aan verbinding met mensen in hun eigen buurt. Ook 
internationaal nemen spanningen en tegenstellingen toe. In 
oorlogsgebieden is veel verbeeldingskracht nodig om te blijven 
geloven in vrede, in ons eigen land om elkaar te blijven vinden.

We gaan in deze 
Vredesweek op zoek 
naar onze eigen 
verbeeldingskracht. 
Door een beroep 
te doen op je 

verbeeldingskracht ga je anders kijken en denken. Je maakt je 
los van bestaande beelden en overtuigingen, nieuwe beelden en 
ideeën krijgen de ruimte. Verbeeldingskracht stelt je in staat om te 
dromen, om grenzen te verleggen, om samen te zoeken naar wat 
je bindt met anderen in plaats van verdeelt. Het stelt je in staat om 
je te laten inspireren door moedige vredesactivisten in
conflictgebieden die blijven geloven in vrede. ‘De kracht van 

verbeelding’ biedt hoop op een betere wereld. Een wereld waarin 
plaats is voor iedereen.

Laten we deze Vredesweek openstaan voor elkaars dromen en 
beelden over vrede. Laten we elkaar blijven zoeken en vinden. Wij 
zijn ervan overtuigd dat we samen in staat zijn om te laten zien dat 
het anders kan. Jong en oud, iedereen kan meedoen!
Van maandag tot en met vrijdag staan we erbij stil in het 
Middaggebed om 12.15 uur in de Dagkerk van de St. Gertrudiskerk.
In het weekend van 23 en 24 september in de vieringen in de OLV 
van Lourdeskerk (zaterdag 17.00 uur en zondag 11.00 uur) en 
de St. Gertrudiskerk (zondag 9.30 uur) en de Ontmoetingskerk 
(zondag 10.00 uur).

Raad van Kerken
Corrie Hamers

Boekenmarkt in de OLV van 
Lourdeskerk
Van donderdagavond 28 september tot en met zaterdagmorgen 
30 september zal in de OLV van Lourdeskerk een antiquarische 
boekenmarkt worden gehouden. De boeken van Rochus van den 
Berg zullen dan voor de laatste maal worden aangeboden.
Donderdagavond zal de boekenmarkt geopend zijn van 
18.30 uur tot 21.00 uur. Vrijdag van 09.30 uur tot 17.00 uur en 
zaterdagmorgen van 09.30 uur tot 12.00 uur.
De opbrengst van de boekenmarkt is bestemd voor de Stichting 
Vrienden van de Lourdeskerk. Zij ondersteunt de restauratie en 
het onderhoud van de kerk.

Tilly Meijer
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Muziek in de  
St. Gertrudiskerk
Ibach-Festival
vrijdag 22 september 20.30 uur
Klank- en Woordspel: “Storytelling” rondom de monumentale 
orgels door resp. Janno den Engelsman en Hans Smout

zaterdag 23 september 
10.30 uur
Kinderprogramma “Spieken bij het carillon en de orgels”
door Meike Warmoeskerken en Janno den Engelsman
16.00 uur
Recital door Marjon Strijk (sopraan) en Kees van Houten
(Ibach-orgel): “Bach! Gezongen en gespeeld”
20.30 uur
Filmvoorstelling (stomme film) met live geïmproviseerde
orgelmuziek door Geerten Liefting

zondag 24 september
9.30 uur
Eucharistieviering met orgelspel uit “Spatium” van Daan
Manneke door Janno den Engelsman en een mis van Herman 
Strategier voor koor (HMR) en orgel (Toine Jimkes)
13.00 uur
Concert door kamermuziekensembles met werken van
Oscar van Hemel (1892-1981). Van Hemel woonde en 
werkte in Bergen op Zoom van 1918-1949
14.15 uur
Beiaardbespeling door Janno den Engelsman met muziek
van Oscar van Hemel.

16.00 uur
Concert met werken van Oscar van Hemel en Daan Manneke.
Orgelwerken en muziek voor orgel en vocalisten. M.m.v. Janno 
denEngelsman, Charlotte Stoppelenburg, Mannenkoor Fortissimo 
en HMR-Capella Feminarum.

Oktober: Wereldmissiemaand

BURKINA FASO      
Een oprecht hart wordt altijd beantwoord. In de 
Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio dit jaar 
aandacht aan Burkina Faso. Het West-Afrikaanse land is 
relatief vreedzaam, maar zeer arm.

Het land van de oprechte mensen
Het voormalige Opper-Volta veranderde zijn naam in 1984 
in Burkina Faso. De naam betekent: land van de oprechte 
mensen. Het is een van de armste landen ter wereld. Een 
groot deel van de bevolking leeft van de landbouw. Met name 
de regio’s die in de Sahelzone liggen, worden hard getroffen 
door klimaatveranderingen en droogteperiodes. Bij gebrek aan 

Steun parochies wereldwijd
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andere inkomstenbronnen wagen velen hun geluk in de illegale 
goudmijnbouw. Vooral meisjes en vrouwen hebben het zwaar: 
gedwongen huwelijken en beschuldigingen van hekserij.

Hulp voor meisjes en vrouwen
De helft van de meisjes in Burkina Faso wordt voor haar 18e 
uitgehuwelijkt. Steeds vaker verzetten meisjes zich tegen 
dit lot van een gedwongen huwelijk. Ze vluchten en vinden 
bescherming en onderdak bij congregaties van zusters of in 
gezinnen van catechisten, die vaak zelf maar net genoeg hebben 
voor het levensonderhoud. In het opvangcentrum Delwendé in 
Ouagadougou wonen 245 vrouwen, die uit hun dorpsgemeenschap 
zijn verstoten, omdat ze heks zouden zijn. Het geloof in hekserij is 
in Burkina Faso wijd verbreid. De slachtoffers zijn meestal oudere 
vrouwen, vaak weduwen. “Het zijn traumatische gebeurtenissen. 
Om te voorkomen dat ze vermoord worden, moeten ze vluchten. 

Ze laten alles achter: hun kinderen, 
familieleden, hun hele leven”, vertelt 
zuster Hortencia Sizalande, die 
het centrum Delwendé leidt. Om in 
hun levensonderhoud te voorzien 
verbouwen de vrouwen groente, 
spinnen ze katoen en produceren 
zeep. Langzamerhand is er zo een 
gemeenschap ontstaan.

Missio helpt
De katholieke Kerk blijft niet aan 
de zijlijn staan. Het laat ons niet 
onverschillig dat meisjes in Burkina 
Faso slachtoffer worden van een 
gedwongen huwelijk of dat vrouwen 
als heks vervolgd worden. Daarom 
steunt Missio de zusters en de 

catechistenfamilies die de meisjes opvangen en de van hekserij 
beschuldigde vrouwen. Een derde project waarvoor geld wordt 
ingezameld betreft de kinderen en jongeren die zwaar en gevaarlijk 
werk doen in de illegale goudmijnbouw.

Help onze medegelovigen in Burkina Faso
Geef aan MISSIO Pauselijke Missiewerken in de collecte 
op Missiezondag 22 oktober of stort uw bijdrage op  
NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, 
te Den Haag. 

Meer informatie: www.missio.nl
In het weekenden van 7 – 8 en 21 - 22 oktober is de extra collecte 
bestemd voor MISSIO. Geef met gulle hand.

Werkgroep NoordZuid
Corrie Hamers

NL65 INGB 0000 0015 66

D E N  H A A G
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500-ste verjaardag Reformatie 
Zondag 29 oktober
Op deze zondag heel dichtbij de 31-ste is er veel aandacht - 
wereldwijd - voor de 500-ste verjaardag van de Reformatie. Het is 
niet een feest om de Lutherse traditie op te hemelen. Wel wil men in 
oecumenisch verband proberen te ontdekken wat de reformatoren 
de kerk en theologie gegeven hebben en hoe we als Christenen de 
weg naar elkaar kunnen vinden. Immers: we belijden ook dat we 
allen deel hebben aan het ene lichaam van Christus. Vandaag zijn 
er in dit verband twee activiteiten:

10.00 uur: Oecumenische reformatieherdenking 
in de Ontmoetingskerk
Tijdens deze kerkdienst is vicaris pastoor Paul Verbeek  
gastvoorganger in de liturgie. Voorganger naast hem is ds. Bert ten 
Kate. Het koor H.M.R. van de parochie zal meewerken.

16.30 uur: Oecumenische vesper en afsluiting van het 
project kerkmuziek 2017 in de St. Gertrudiskerk
Bijna twee jaar geleden is de protestantse gemeenschap 
begonnen om ook op muzikale wijze uit te kijken naar het 
reformatie-jubileum. Er waren tot dusverre prachtige muzikale 
vespers waar veel muziekstijlen aan bod kwamen. Vanmiddag 
wordt dit project afgesloten in onze stadskerk St. Gertrudiskerk. 
Nu staat het reformatie-thema centraal: “Een vaste burcht”.
Er wordt weer een projectkoor gevormd. Janno den Engelsman 
verzorgt orgelsolospel en de orgelbegeleiding. Ook werken nog 
enkele andere musici mee. Voorgangers zijn dominee Willem 
Vermeulen en diaken Jan Foesenek. Het geheel staat onder 
muzikale leiding van Annemiek Vogels. Iedereen is welkom. 
Natuurlijk is de toegang gratis.

Ds.Willem Vermeulen

ReliVisie op de tweede 
vrijdag van de maand
Al vele jaren is er via Zuid/West TV een programma te bekijken 
onder de titel ReliVisie. Dit TV programma wordt gemaakt in 
samenwerking met enkele pastors en heeft als bedoeling om 
de kijkers in de regio bij te praten over ontwikkelingen in de 
kerk en op het gebied van religie en geloof. Het doelgebied zijn 
de burgerlijke gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en 
Roosendaal. 

De uitzendingen zijn telkens op de tweede vrijdag van de 
maand en natuurlijk daarna nog lang te vinden op de website 
van ZuidWestTV: uitzending gemist. Van harte aanbevolen.

Zilvertentoonstelling
Vanaf eind mei is er in onze kerk een deel van de grote 
zilvertentoonstelling te zien. Het meeste vindt U in het 
Markiezenhof, het mooiste (wellicht) in de Ontmoetingskerk en 
de St. Gertrudiskerk. Ook de Synagoge en de Gevangenpoort 
doen mee. De kerken zijn open op alle middagen behalve 
maandag. Mede dankzij de inzet van vrijwilligers van de Stichting 
Bezichtiging Monumenten en ook vanuit de eigen kerken is dit 
allemaal mogelijk. De laatste kans is op zondag 29 oktober. 
Daarna sluit de tentoonstelling af en worden de spullen weer in tal 
van kluizen opgeborgen. Welkom!

Parochiegids en Jaarkalender
Aan het begin van het werkjaar vindt u in de kerken een 
Parochiegids en Jaarkalender met info en gegevens over alle 
activiteiten voor het komend werkjaar. De gids en kalender zijn 
ook in het Parochiecentrum af te halen.
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Rozenkransmaand oktober
Wekelijks is er in de maand oktober de 
gelegenheid tot het samen bidden van 
de Rozenkrans. Dinsdag 16.00 uur in de 
kapel van het Markiezenhof, woensdag 
19.00 uur in de grot van de OLV van 
Lourdeskerk, in de kapel van de Heilig 
Hartkerk en in de Residentie Aquacite 
(Ansjovislaan).

Save the date- Memorial Day of Canada in The Netherlands

Zaterdag 21 oktober Canadees Lecture Bergen op Zoom. Plaats 
en tijd zullen tijdig in de media te lezen zijn.
Zondag 22 oktober 9.30 uur Oecumenische herdenkingsdienst in 
de St. Gertrudiskerk. Om 11.00 uur Herdenkingsplechtigheid op 
de Canadese Oorlogsbegraafplaats.

Allerheiligen
Woensdag 1 november vieren we Allerheiligen in de viering 19.00 
uur in de St. Gertrudiskerk. De viering is een Eucharistieviering 
met als voorganger pastoor Paul Verbeek.

Allerzielen
Donderdag 2 november wordt in de Woord - Communieviering 
om 19.00 uur in de St. Gertrudiskerk en in een Eucharistieviering 
in de OLV van Lourdeskerk stil gestaan bij de overledenen 

van het afgelopen jaar. Hun namen worden genoemd en een 
gedachtenisprentje wordt uitgereikt.

Open Kerkendag
Zondag 26 november 2017 wordt in Brabant Open Kerkendag 
gehouden. Alle kerken – protestants, katholiek en herbestemd – in 
onze provincie zijn uitgenodigd voor deze open dag met als doel 
dit bijzondere cultureel erfgoed onder de aandacht te brengen 
van velen. Zowel de St. Gertrudiskerk als de St. Catharinakapel 
blijven open na de viering om 9.30 uur tot 17.00 uur. De OLV van 
Lourdeskerk blijft open na de viering van 11.00 uur.
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Kloosterweekend 
met buitenlandse religieuzen
De broeders van Huijbergen verzorgen van vrijdagavond 10 tot en 
met zondagavond 12 november a.s. een kloosterweekend met als 
onderwerp ‘als vreemdeling onderweg’. Tijdens dit weekend neemt 
u deel aan het ritme van de dagorde van de broeders en sluit u 
aan bij de gebedsvieringen. Verder gaat u samen met de andere 
deelnemers in gesprek met enkele buitenlandse religieuzen. Zij 
zullen vertellen hoe zij als vreemdelingen hun weg vinden in onze 
Nederlandse samenleving. Vervolgens wordt u uitgenodigd om te 
vertellen hoe u zelf omgaat met wat u onbekend en vreemd is. De 
gesprekken worden gevoerd aan de hand van de thema’s: op weg 
met ‘open oren’ (gehoorzaamheid), met ‘open handen’ (armoede) 
en met ‘open hart’ (zuiverheid). Dit zijn niet alleen specifiek 
religieuze beloften, maar ook algemeen christelijke waarden. 
Ten diepste zijn we allemaal vreemdelingen, die onderweg zijn 
op zoek naar onze uiteindelijke bestemming. De voertaal bij de 
gesprekken is Nederlands. 

Informatie en aanmelding: 
broeder Bram Hommel tel. 0164 – 642582 
e-mail bram@abcfh.nl of 
Kees van der Ham tel. 0165 – 532561 
e-mail cvanderham@home.nl.
Eerste Heilige Communie

Eerste Heilige Communie 
Dit zijn de namen van de kinderen die 14 mei in de St. 
Gertrudiskerk en 28 mei in de OLV van Lourdeskerk hun 
Eerste Heilige Communie deden.

Jayden Lamers Rafael Lamers
Kim Noordhuizen Cobus Haisch 
Guusje van Broekhoven Aimee van Broekhoven
Jermain Meesters Jayden Vonk
Anna Schuurbiers Lieke Tulp 
Casper Tebbens Mara Timmermans
Anna Zelis Sofie Meerman
Giovanna de Fuijk Daan Withagen 
Mandy van Hoof Aleksandra Kilian
Soraia Dias Lieke Franken
Stijn Luijks Keeke Huijgens 
Jep Langenberg Fay Verbiest
Lars van Loon Janneke Wolff
Josefien Aarden Tuur Schoutens 
Paige Macare Kaitlin den Boef
Chloë den Boeg Rowena Stok
Noor van Bedaf Marko Grunewald 
Mandy Govers Melvin van Geel
Desteny Verlinden Dinaira Clarijs
Manouk Loman Justin van Meel 
Ronald Nuijten Jeffrey Linders
Joey Ligt Vanessa Serafin
Emma Verhulst Abby Poorters 
Kaine van den Engh Toma Gelic
Levi van Eester Junior Keijzer
Kirsten Kijzers Barbara Verkleij 
Cathelijne Nuijten Mathis Verbruggen
Louic Verbruggen 
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Volgend jaar zijn de Eerste Heilige Communievieringen 
op zondag 15 april 2018 in de OLV van Lourdeskerk 
en zondag 22 april 2018 in de St. Gertrudiskerk.

Vormselviering
Buiten klonk een ferme donder en harde regen sloeg op het dak. 
Bisschop Liesen, sprak op dat moment in de vormselviering over 
het ontvangen van de Heilige Geest. Het leek alsof die Geest 
zijn aanwezigheid kenbaar wilde maken. Zo beleefden we in de 
OLV van Lourdeskerk op 12 mei een mooie viering met een extra 
bijzondere herinnering.

De vormelingen in 2017 waren:
Charlotte de Bie Kiki van den Boom
Lieke de Groot Josefien de Kock
Luna Koopal Daniëlla Lippens
Alexandra Neeskens Jesper Olree
Lonneke Paasen Carmen Santiago 
Steyn Verbogt Maria Verdult
Veerle Versijp Délano Ververs 
En uit Ossendrecht sloten aan:
Julia Hudalla
Thijs Goossens
Stef Jansen
Tygo Palinckx

Donderdag 21 september 
aanstaande zijn ouders 
en de kinderen uit groep 
8 van harte welkom op de 
informatieavond in de OLV 
van Lourdeskerk over het 
vormselproject in schooljaar 
2017-2018. We beginnen om 
19.30 uur. Op vrijdag 25 mei 
kunnen de kinderen zich laten 
vormen tijdens de viering in 
de OLV van Lourdeskerk, om 
19.00 uur.

Miriam van Esveld
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On the Move Upd@te
Traditiegetrouw bestond het einde van het tienerseizoen uit 
een super slotweekend! Het thema van het weekend was 
“Bootcamp”, en we hebben het geweten! We zijn (letterlijk) 
door het stof gegaan. Tijgeren, modderbad, een heuse 
dropping en nog veel meer stonden op het programma. 
Alhoewel het vies worden niet door iedereen leuk werd 
gevonden, deden de meiden (en de leiders) allemaal stoer 
mee, en zo kunnen we weer terugkijken op een heel tof slot 
van het jaar.
Omdat de tijd naar de zomervakantie toch best lang was, besloten 
we nog een gezellige afsluiter toe te voegen aan het programma: 
een slotbarbecue in de tuin bij pastoor Paul. Ook de jongeren 
van The Next Step waren aanwezig, zodat we met alle tieners en 
jongeren de vakantie konden inluiden. Iedereen had zijn / haar 
bijdrage geleverd aan de maaltijd en dat was heel goed te zien 
aan de goedgevulde tafel en de gezelligheid in de tuin.

Met goede herinneringen op zak zijn we de zomer ingegaan, 
om straks in september weer terug te komen op onze oude, 
vertrouwde stek in het Praathuis! De eerste tieneravond van het 
nieuwe schooljaar vindt plaats op vrijdagavond 8 september: 
begin: 19.15 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en einde om 21.00 
uur. We zijn benieuwd naar alle vakantieverhalen, en naar wie 
er allemaal weer komen! Een speciale uitnodiging ook aan alle 
kinderen die hun vormsel gaan doen aankomend jaar. Ook zij zijn 
uitgenodigd vanaf het begin van het schooljaar. Wij, als leiding, 
zijn al volop aan het voorbereiden en we hebben er weer heel veel 
zin in om te beginnen!

Nancy van der Zande
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Seniorenmiddagen
Na twee zeer inspirerende middagen in de Ontmoetingskerk 
en in het steunpunt voor ouderen aan het Zonneplein op 
weg naar Pasen zullen deze ook in de Advent, op weg naar 
Kerstmis, weer plaatsvinden.

In de Ontmoetingskerk op dinsdag 12 december om 14.30 uur en 
op maandag 19 december in het steunpunt voor ouderen aan het 
Zonneplein om 14.00 uur.
In de grot van de OLV van Lourdeskerk zal er op woensdag 4 
oktober om 14.00 uur ook een seniorenmiddag zijn met als thema 
“Franciscus”. Onze vaste bezoekers krijgen een persoonlijke 
uitnodiging. Er zal tijdig aandacht aan gegeven worden via 
mededelingen in de kerk, in de woensdageditie van de Bergse 
Bode en op de website.

De werkgroep

Familieberichten
Gedoopt
Levin van Oers  Jaylano van Meel
Anna-Maria Meulenbroek  Romano Hoff
Lauren van Loon Celena Wierckx
Valentijn Nuiten  Amelia Vanhoutte
Nora Spruit
Maud Waarts
Sofia Augustijn
Santana Overeem
Gabriel Sikorski

Overleden
Ton de Jaeger 73 jaar
Dymph Becht-Verhoeven 89 jaar
Wies van Toren-van der Wegen 91 jaar
Eugenie Daniëls-Klep 77 jaar
Toos Dingemans-Mennes 101 jaar
Jan Brocatus 71 jaar
Toos van Gent-Broeders 88 jaar
Marie Mangelaars-Nieuwlaat 92 jaar
Jan Gouverneur 76 jaar
Gerard Levolger 71 jaar
Adri de Waal 82 jaar
Leny van der Ouderaa-Bastiaanse 91 jaar
Willem van der Riet  100 jaar
Adriana van Kalmthout-van der Riet   92 jaar
Dien Lodewijkx-Schetters    75 jaar
Gerard Josten     85 jaar
Ad Vis 83 jaar

Vormsel, Eerste Heilige Communie
Wim Wijnman

Doopsel, Vormsel, Eerste Heilige Communie
Maria Theresa Hemashah
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In memoriam:
Hubertus Ernst en Willem van der Riet
Die ons met liefde heeft gediend, bewoont ons hart voorgoed als vriend

Deze woorden zijn van het lied dat gecomponeerd werd voor het 
afscheid van bisschop Ernst als bisschop van ons bisdom Breda 
op 10 november 1994 in onze St. Gertrudiskerk. Op maandag 29 
mei namen we afscheid van hem tijdens zijn verrijzenisviering 
in de Antonius kathedraal. We zullen hem blijven herinneren als 
een volstrekt integer mens, die het gelaat van God zag in zijn 
medemens. Uiterst genuanceerd stond hij open voor de dialoog 
met mensen binnen en buiten de kerk.

Op vrijdag 21 juli namen we in de St. Gertrudiskerk afscheid van 
pastoor Van der Riet. Hij was een jaargenoot van bisschop Ernst. 
Pastoor Van der Riet was een echte exegeet. Hij stond kritisch, 
maar loyaal in de kerk en had een diep geloof. Hij kon genieten 
van kleine attenties.
Beiden hebben met liefde de mensen gediend. Ze zullen ons hart 
voorgoed bewonen als vriend.

Pastoor Paul Verbeek
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Eugenie Daniëls-Klep 
De trouwe lezer van InZOOMen zal voortaan een stille stem 
in dit blad moeten missen. Al vijf jaar lang, vanaf lente 2012, 
werd steeds een klein gedichtje van Eugenie Daniels-Klep 
afgedrukt. De afgelopen jaren zijn er zo een tiental verschenen. 
Eugenie is op 16 mei jl. overleden en op maandag 29 mei was 
voor haar de afscheidsdienst in de St. Gertrudiskerk.

Zij was in 2008, bij de vorming van de ene parochie met een 
nieuw parochieblad, tot de redactie toegetreden. Zij startte 
als nieuwsgierige nieuweling in de ‘kerkelijke wereld’ door 
met verschillende vrijwilligers uit de geloofsgemeenschappen 
te gaan praten en daar een gezellig leesbaar verslag van te 
schrijven. Maar haar geheugen, waar ze tevoren als stadsgids 
van SBM zo gemakkelijk uit kon putten, liet haar in toenemende 
mate in de steek. Toen haar man Piet Daniëls, ook een ervaren 
stadsgids, meer hulp nodig had, verhuisden ze naar afzonderlijke 
woonruimten in Vissershaven. Piet stierf in 2016 en Eugenie 
nu een jaar later. Haar verwarring, angsten en vreugdevolle 
verwondering schreef ze neer in haar korte gedichten. Ze 
vertrouwde die pennenvruchten aan de redactie van InZOOmen 
toe en wij hebben er graag uit geput. Vol weemoed drukken we nu 
voor het laatst enkele van haar gedichten af die we, met haar foto 
aan haar gedachtenisprentje ontlenen.

Emeritus pastor Rud Smit
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Verlanglijstje

Een zinderende zonsopgang op mijn verjaardag

Een witte glimlach die me wakker kietelt.

Het sluipende vergeten – vergeten

Samenzweren met mijn spiegel

Lachen als je eigenlijk huilen wil

En huilen als je lachen moet
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