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Van de redactie
“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”. Dit gezegde bestaat nog 
en de betekenis heeft ook nog niets aan waarde ingeboet. Mochten 
we al eens twijfelen waar het met onze kerk heen moet, dan is het 
prettig weer eens een opsteker te krijgen. Wel nu, die hadden we 
toen de kopij voor dit 4e nummer begon binnen te druppelen. Een 
blik op de inhoud laat zien dat de jeugd nadrukkelijk aanwezig 
is in onze geloofsgemeenschap. De inzamelingsactie voor het 
doorgeefpunt, vormelingenproject, Eerste Heilige Communie, een 
afsluitingsbarbecue, het jubileumweekend van On the Move en de 
sponsoractie van diezelfde groep.

Precies in het weekend waarin de kopij van inZOOMen werd 
afgesloten, kregen we het bericht van het vertrek van Mary Zopfi-de 
Bruin. Ze legt dat in dit nummer zelf uit en ze kijkt terug op haar mooie 
jaren in onze geloofsgemeenschap.

Natuurlijk is het niet alles jeugd wat de klok slaat. De senioren zijn weg 
geweest en de groep Geloof Verbeeld ging weer op stap. Natuurlijk 
laat het bestuur van zich horen en de nieuwe penningmeester stelt zich 
voor. Omdat bij het uitkomen van dit nummer de herfst haar intrede 
gedaan zal hebben blikt het pastoraal team vooruit op Allerheiligen 
en Allerzielen. Ja, zelfs de Adventsactie komt al voorbij. Bovendien 
is er een bijdrage over de R.K. Begraafplaats, de Maria Ommegang 
komt aan bod en er is ook aandacht voor de herdenkingen van onze 
bevrijding. Dat, met artikelen over allerlei zaken die spelen in onze 
geloofsgemeenschap, maakt dat we naar onze mening weer een 
uiterst leesbaar nummer bij u bezorgd hebben.

Mocht U aan nummer 1 van de 11e jaargang ook een bijdrage willen 
leveren, dan zien we uw kopij graag op uiterlijk 26 oktober 2018 op 
inzoomen@lievevrouweparochie.nl.

Ton Segers

Colofon
Jaargang 10 nummer 4, 2018
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: william_vertelman@hotmail.com; tel. 06 -2278 0241 (privé)

Pastoraal team:
Annemiek Buijs – Tuytelaars, pastoraal werkster
Jan Foesenek, diaken / teamleider
Fredi Hagedoorn - Timmermans, pastoraal werkster
Paul Verbeek, pastoor
Mary Zopfi - de Bruijn, pastoraal werkster
 
Parochiecentrum Lievevrouweparochie:
Burgemeester Stulemeijerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom;
e-mail: info@lievevrouweparochie.nl; tel. 233 574
maandag t/m donderdag: 09.00-12.00 uur; 13.00-15.30 uur
vrijdag: 09.00 -12.00 uur
Bankrek. nr. parochiebijdrage: NL90 RABO 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 26 oktober 2018 te 
worden aangeleverd. Het nummer verschijnt in de week van 26 november.
Kopij sturen naar: inzoomen@lievevrouweparochie.nl.
Foto Mariabeeld voorpagina: Foto Dick Vermaas
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Overzicht vieringen
IN HET WEEKEND:
St.- Gertrudiskerk:  Zondag 09.30 uur
 ingang: Kerkstraat/Zuivelstraat
OLV van Lourdeskerk: Zaterdag 17.00 uur
 Zondag 11.00 uur
DOOR DE WEEK:
St.- Gertrudiskerk:  Middaggebed: van maandag t/m
 vrijdag om 12.15 uur in de Dagkerk
OLV van Lourdeskerk: Dinsdag 09.00 uur: viering in de grot
H. Hartkerk 1e woensdag van de maand
 gebedsviering 19.00 uur
 in de Mariakapel

IN DE HUIZEN:
Meilust:  Zondag 11.00 uur
Moermont:  Zondag 11.00 uur
Sint Catharinakapel: Zondag 09.30 uur
Het Nieuwe ABG zusters: Maandag, dinsdag, donderdag 
 en vrijdag 09.15 uur
Het Nieuwe ABG huis: 1e en 3e  donderdag
 van de maand 10.00 uur
Jacquelineflat: 1e, 3e en 4e vrijdag
 van de maand 14.30 uur
Stuijvenburgh:  2e en 4e vrijdag
 van de maand 14.30 uur
 
De vieringen zijn een Eucharistieviering of een viering van 
Woord, Gebed en Communie. In de woensdageditie van de 
Bode en op de website www.lievevrouweparochie.nl vindt u de 
aard van de viering.
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Pastoraal woordje 

Herfst 2018: de zomervakantie ligt alweer achter ons. De 
kinderen gaan weer naar school. Ik zit alweer in het vaste 
ritme van werken en zorgen. Het is in de avond steeds vroeger 
donker. Binnenkort staan we weer in het donker op.

Voor sommige mensen betekent het einde van de zomer een begin 
van een donkere periode. Het is moeilijk om uit bed te komen. 
Buiten is het fris en regenachtig. De natuur sterft af. De herfst is 
voor hen geen fijne periode. Voor de ander betekent de komst van 
de herfst juist het begin van een prachtige tijd. Ze genieten van de 
kleuren van de bomen en de val van het zonlicht. Zij houden ervan 
om het “oude” van zich af te laten vallen.

In de herfst verplaatst ons leven zich van buiten naar binnen. 
De buitenhaard of vuurkorf maakt plaats voor een knapperend 
houtvuur binnen of het tikken van de centrale verwarming.
De kinderen pakken weer de puzzels en de lego uit de kast in 
plaats van uren buitenspelen met hun vriendjes. In het weekend 
maakt de rose en witte wijn weer plaats voor een stevig glas 
rode wijn.

Buiten is het koud. Binnen heerst hopelijk een warme omgeving. 
Zelf hoop ik op een mooie herfst met een goede najaarszon en 
daarna weer eens een lekkere strenge winter. Voor de mensen 
die de herfst liever zien komen dan gaan, is er gelukkig nog altijd 
het oer-Hollands spreekwoord: na regen komt ook dit keer weer 
zonneschijn.

Pastoraal team Lievevrouweparochie
Pastoraal werkster Annemiek Buijs

Aanpassing pastoraal team
 
In het weekend van 25 augustus is bekendgemaakt dat diaken 
– kandidaat Anton Janssen per 1 september 2018 ons pastoraal 
team fulltime komt versterken.
Op 23 september is de diakenwijding van Anton in de 
H. Antoniuskathedraal te Breda.

Binnen het pastoraal team is met Anton afgesproken, dat hij zich 
in het kerstnummer van inZOOMen aan u voorstelt.

Pastoraal team Lievevrouweparochie
Jan Foesenek
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Met mensen op weg gaan…
Vijftien jaar geleden toen ik begon als pastoraal werkster 
in Roosendaal, stond die zin centraal ‘Ik mag met mensen 
op weg gaan…’ Nu zoveel jaren later, na alweer acht jaar 
werkzaam te zijn in Bergen op Zoom, komt die zin weer bij mij 
boven en vul ik deze verder aan ‘om samen te zoeken, elkaar 
te inspireren, samen stil te zijn en stil te staan bij het leven en 
de grond van ons bestaan’.

Een paar maanden 
geleden heeft de bis-
schop mij gevraagd 
om de vacature die in 
Roosendaal is ontstaan, 
in te vullen. Een vraag 
die voor mij heel onver-
wacht kwam. Die mij 
aan het denken zette, 
terug deed kijken maar 
ook vooruit en na veel 
wikken en wegen heb ik 

ja gezegd op zijn vraag. Want soms is het goed om ja te zeggen 
tegen dingen die geheel onverwacht op je pad komen vanuit het 
vertrouwen dat het blijkbaar tijd is om een nieuwe weg in te slaan.

Per 1 oktober zal ik daarom gaan werken als pastoraal werkster 
in de Sint-Norbertusparochie in Roosendaal. Met als belangrijkste 
doelgroep mag ik, net als hier in Bergen op Zoom, gaan werken 
met gezinnen met jonge kinderen. Met het inslaan van deze nieuwe 
weg, laat ik een inmiddels zeer vertrouwd pad achter me. Dat is wel 
even slikken, maar ik ben blij dat er al voor mijn vertrek een nieuwe 
collega in het team van Bergen op Zoom aan het werk gaat en dan 
ook nog eens full-time. Dat doet mij goed.

En als ik zo terugkijk naar de afgelopen jaren, de jaren die ik in 
de Lievevrouweparochie heb mogen werken, komen er heel wat 
gezichten voorbij. Gezichten die horen bij de zeer vele en diverse 
ontmoetingen die ik had, vele zijn me heel dierbaar en zal ik niet 
zomaar vergeten.

Er is ook veel gebeurd, de Lievevrouweparochie heeft een 
turbulente tijd achter de rug. Met veel hoogtepunten maar ook met 
dieptepunten. Het overlijden van collega Ben en verschillende 
vrijwilligers die zeer betrokken waren bij de parochie.
Het sluiten van de twee kerken en het opgaan van alle 
geloofsgemeenschappen in een nieuwe geloofsgemeenschap.
Ik heb door de jaren heen met veel verschillende collega’s mogen 
samenwerken en net als met de vele vrijwilligers en parochianen, 
inspireerden zij mij iedere keer weer om te blijven vertrouwen in Gods 
aanwezigheid onder ons mensen. Juist in een tijd waarin het steeds 
minder vanzelfsprekend is dat geloof een belangrijke rol speelt 
in je leven. Laat staan dat je uitspreekt dat je bij een kerk wil horen.

Niet alleen binnen de parochie, maar ook daarbuiten heb ik middels 
het project ‘Omzien naar elkaar’ bijzondere mensen en organisaties 
leren kennen. De ‘Tochten van Hoop’ maar ook de ‘vieringen van 
Rouw en Verlies’ die daaruit voortgekomen zijn, vind ik nog steeds 
twee pareltjes waar ik trots op ben.
Ook de laatste jaren, toen ik me wat meer kon richten op de doelgroep 
gezinnen met jonge kinderen, waren bijzonder en inspirerend.
Het contact met de leerkrachten en medewerkers van de 
basisscholen, de ouders en de kinderen, daar heb ik veel 
van geleerd en daar denk ik ook met veel plezier aan terug.
Maar ook de werkgroepen, vrijwilligers op het gebied van kind
en kerk in het bijzonder de peuter-kleuterkerk, en de Eerste 
Communie.
Het was ontzettend uitdagend en inspirerend om met hen te zoeken 
naar nieuwe wegen van vieren en spreken over geloof.

foto: Dick Vermaas
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Zaterdag 6 oktober om 17.00 uur neem ik afscheid van de 
Lievevrouweparochie in Bergen op Zoom in een viering in de OLV 
van Lourdeskerk waar zowel ouderen, jongeren en kinderen zich 
welkom mogen voelen. Want dat is eigenlijk altijd mijn streven 
geweest, dat iedereen mag weten dat je welkom bent in dat mooie 
gebouw, bij dat kleurrijke palet aan mensen dat zich parochie noemt. 
Mensen die samen op weg willen gaan in het vertrouwen dat Hij met 
ons mee gaat... 
Misschien mag ik u daar ontmoeten en anders… wie weet hoe onze 
wegen zullen lopen. Ik wil u in ieder geval bedanken voor al die 
bijzondere momenten en ontmoetingen die mij steeds weer opnieuw 
inspireren om deze weg te blijven gaan.

Pastoraal werkster Lievevrouweparochie
Mary Zopfi-de Bruijn

Afscheid dominee Bert ten Kate
Op zondag 9 september neemt dominee Ten Kate afscheid en gaat 
hij genieten van zijn emeritaat. 21 jaar heeft hij als dominee hier in 
Bergen op Zoom gewerkt. In vele oecumenische vieringen ging hij 
samen met een lid uit het pastoraal team van de parochie voor in een 
van de kerken. Ook bij het oecumenisch overleg was hij vaak van 
de partij. Jarenlang was hij lid van de Raad van Kerken. En binnen 
de protestantse gemeenschap zal hij ongetwijfeld nog veel meer 
werk verzet hebben. Leerzaam was het hoe hij bij de voorbereiding 
van vieringen zijn kennis van de Bijbel tentoonspreidde.
Bert, veel dank voor alles wat je gedaan hebt en we wensen jou en 
de jouwen nog vele jaren in goede gezondheid toe. Ga genieten 
van je emeritaat en de vrije tijd die dat met zich meebrengt.
Het ga je goed.

Raad van Kerken en Lievevrouweparochie
Corrie Hamers

Allerheiligen en Allerzielen
Op de kerkelijke agenda heeft de maand november een bijzonder 
begin: Allerheiligen op de eerste november en Allerzielen op de 
tweede november. Het is de periode dat veel mensen een extra 
aandachtsmoment nemen voor hun dierbare overledenen. De 
dagen zijn inmiddels echt flink korter geworden en we merken dat 
de winter in aantocht is. Een extra accent op het graf van onze 
dierbare overledene markeert extra het belang van deze dagen. 

Namens het pastoraal team
Pastoraal werkster Annemiek Buijs

In onze parochie vieren we dit op:

Allerheiligen
Donderdag 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
Vrijdag 2 november om 19.00 uur in de St.- Gertrudiskerk en in 
de OLV van Lourdeskerk wordt stil gestaan bij de overledenen 
van het afgelopen jaar. Hun namen worden genoemd, een 
gedachtenisprentje wordt uitgereikt. U bent van harte 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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Van de bestuurstafel
Beste parochianen,

Gedurende de zomerperiode is er een bijzonder mooie 
Lourdestentoonstelling in de St.- Gertrudiskerk geweest. 
Niet alleen in het weekeinde, maar ook door de week, zijn er 
vele belangstellenden komen kijken naar Mariabeelden en 
andere uitingen van Lourdes, waaronder processievaandels 
en bidprentjes. Deze thematentoonstelling is bij bezoekers 
goed in de smaak gevallen en een dergelijk initiatief smaakt 
naar meer.

In het torenportaal van de ingang van de St.- Gertrudiskerk aan 
de Grote Marktzijde worden werkzaamheden verricht om de 
kerk toegankelijker te maken voor bezoek en dit voor kijklustigen 
buiten de kerkdiensten. De bedoeling van de Gemeente Bergen 
op Zoom, de Stichting Bezichtiging Monumenten (SBM) en de 
Lievevrouweparochie is nog meer toeristen te trekken voor het best 
bezochte monument van de stad. Verandering van de kerkingang 
voor toeristen van de Kerkstraat naar de Grote Marktzijde gaat 
dit zeker mogelijk maken. Voor onze parochie is het dan mogelijk 
in de ruimte van de huidige dagkerk een sacramentskapel te 
verwezenlijken. Hierdoor blijft het mogelijk in stilte in gebed te zijn, 
terwijl in de kerk vele toeristen te gast zijn. De nieuwe kapel krijgt 
een bijzondere inrichting met onder meer het Heilig Sacrament, 
het Mariabeeld van onze Ommegang en de door paus Franciscus 
gezegende kroonjuwelen.

Onze financiën komen steeds duidelijker in minder rode cijfers. In 
deze uitgave geeft de penningmeester een kijk in de inkomsten 
en uitgaven. Op deze manier leggen wij verantwoording aan u af 
omtrent hetgeen aan ontvangsten en uitgaven is gebeurd in 2017. 
Echter, structureel zijn de financiën nog niet oké.

Hier wordt verder aan gewerkt en er is een speciale werkgroep 
in onze parochie actief om met voorstellen te komen om vooral 
onze inkomsten te verhogen. Immers, aan de uitgavenkant is 
al veel gebeurd en naar beneden bijgesteld. De volgende stap 
is tot meer inkomsten te geraken. Verder is er de afgelopen tijd 
een uitgebreid inventarisonderzoek verricht en wel met name 
in de St.- Gertrudiskerk. Nu is dan ook bekend “wat van wie is”. 
Het merendeel van hetgeen zich in de kerk bevindt, is van onze 
parochie en enkele inventarisstukken zijn van de Gemeente 
Bergen op Zoom. Voor dit grote, uren verslindende uitzoekwerk 
ben ik veel dank verschuldigd aan Hans Smout.

Het beheer van de St.- Gertrudiskerk en dat van de OLV 
van Lourdeskerk is nu ook organisatorisch op dezelfde wijze 
gestructureerd. In de St.- Gertrudiskerk gebeurt dit al een tijd 
onder de supervisie van Cees van Bergen Henegouwen en in 
de OLV van Lourdeskerk hebben Guust Hermans en Tilly Meijer 
deze belangrijke taak op zich genomen. Mijn dank gaat dan ook 
uit aan Cees, Guust en Tilly. Dit brengt mij tot een hulde aan al 
onze vrijwilligers, die actief zijn in St.- Gertrudiskerk, OLV van 
Lourdeskerk, parochiecentrum en ook buiten deze gebouwen 
voor bijvoorbeeld het rondbrengen van dit blad.

Namens het parochiebestuur,
Jan van Wijk

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).
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De Lievevrouweparochie 
in cijfers
Zoals u elders in dit blad kunt lezen, ben ik met 
ingang van maart 2018 benoemd tot penningmeester 
van de Lievevrouweparochie. Daar ging een half jaar 
voorbereidingstijd aan vooraf. In die periode kon ik me 
inwerken in de niet geringe complexiteit van het financiële 
hart van de parochie. In nauwe samenwerking met het 
administratieve team [Toine Asselbergs, Frans van Tilborg 
en Diny Rozendaal] en 2e penningmeester Koert Bastianen, 
zijn de jaarcijfers opgesteld, waarvan u onderstaand een 
overzicht aantreft.

Het jaar 2017 kon worden afgesloten met een positief resultaat 
van een kleine € 5.000.- Een positieve ontwikkeling, gezien 
het tekort dat voor 2017 was begroot. Door beheersing van de 
kosten en een aantal giften, kon dit positieve resultaat worden 
gerealiseerd. Ondanks deze meevallers blijft het een lastige 
opgave om structureel een positief resultaat te kunnen boeken. 
Uw steun is dan ook essentieel en onmisbaar.
De verantwoording van de ontvangen gelden en bestedingen 
vindt u in onderstaand overzicht.

Pieter Nieuwenhuize

Opbrengsten Gerealiseerd 
2017

Begroot 
2017

Kerkbijdragen parochianen 176.287 172.000
Collecten   56.230   60.000
Stipendia [misverzorging]     8.847   10.000
Huwelijken     1.352     5.000
Uitvaarten   23.161   40.000
Vergoeding sacramenten   11.190   10.000
Offerkaarsen   12.529   11.000
Giften   28.553     6.000
Bijdrage parochianen 318.149 314.000
Ontvangen collecte voor derden   9.453   10.000
Totaal bijdragen parochianen 327.602 324.000
Opbrengst bezittingen   49.110   58.000
Functionele inkomsten   15.340   10.000
Incidentele baten / acties     7.758 -
Totaal baten 399.810 392.000

Kosten
Pastorale beroepskrachten 182.706 187.900
Huisvesting   81.784   88.000
Kosten erediensten   22.395   19.000
Pastorale kosten   15.433   22.000
Afdracht Bisdom   60.650   64.000
Beheerskosten   31.893   31.000
Totaal Kosten 394.861 411.900
Voordelig resultaat     4.949
Nadelig [begroot]  resultaat    19.900
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Wereldmissiemaand
Ethiopië
God is ons een toevlucht en een sterkte. Onder dit motto uit psalm 
46 voert Missio dit jaar campagne voor de Wereldmissiemaand 
(Oktober) Deze zin uit de Bijbel is de bron van kracht voor 
christenen wereldwijd. Dus in Ethiopië en hier 
bij ons in Nederland.

Arm land met rijke cultuur
Ethiopië heeft een bijzondere geschiedenis 
en een rijke cultuur, maar is nog steeds 
één van de armste landen ter wereld. Het 
is grotendeels afhankelijk van de landbouw. 
De rooms-katholieke Kerk is ondanks haar 
kleine omvang zeer actief. Zij zet zich in voor 
scholing, zorg voor de armen en hulp aan 
vluchtelingen. Tijdens de Wereldmissiemaand 
vraagt Missio bijzondere aandacht voor 
2 problemen in Ethiopië: de situatie van 
de Menjas, een kleine bevolkingsgroep 
afhankelijk van de koffieverbouw en de 
situatie van de vluchtelingen uit Zuid-Soedan.

Steun de koffieboeren
Ethiopië is de grootste koffieproducent van Afrika. In de regio 
Kaffa zijn de Menjas afhankelijk van de koffieverbouw. Deze 
bevolkingsgroep is erg klein, arm en wordt gediscrimineerd. Vanuit 
hun gemeenschap in Wush Wush hebben de “Kleine Zusters van 
Jezus” zich het lot van de Menjas aangetrokken en proberen ze 
hun situatie te verbeteren. De zusters hebben al veel bereikt; kleine 
projecten waarmee de Menjas hun inkomen kunnen verdienen. Er 
is ook een kleuterschool gekomen. Echter voor onderwijs na de 
basisschool ontbreekt het geld.

Opvang voor vluchtelingen
Ethiopië neemt na Oeganda het grootste aantal vluchtelingen 
op. Ongeveer 900.000 mensen, vooral uit Zuid-Soedan, Somalië 
en Eritrea vinden hier een toevlucht. In Gambella, één van de 
armste regio’s van het land, is de eigen bevolking al lang in de 
minderheid. Hier wonen vooral mensen uit Zuid-Soedan, gevlucht 

voor de oorlog. Onder hen zijn ook veel 
onbegeleide kinderen. De priesters, zusters 
en catechisten die hier leven, hebben een 
bewuste keuze gemaakt. Zij gaan naar de 
vluchtelingenkampen, delen het armoedige 
leven en bemiddelen tussen vijandige 
etnische groepen.

Missiezondag
Oktober is de Wereldmissiemaand. Missie-
zondag (21 oktober) is vooral het feest van 
de solidariteit. We vieren dat we deel zijn van 
een wereldwijde gemeenschap van mensen 
die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. 
Die verantwoordelijkheid wordt concreet in 
de collecte. In het weekend van 6-7 oktober 
vieren we Wereldmissiedag van de kinderen, 
en 20-21 oktober Missiezondag. Beide week-
enden zijn de collectes  bestemd voor het 

werk van MISSIO. MISSIO steunt wereldwijd kinderen in nood, 
het pastorale werk van parochies en bisdommen en de opleiding 
van priesters, pastorale werkers en catechisten.

Wilt U het werk van MISSIO steunen?
Geef dan aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op 
6/7 en 20/21 oktober 2018 of stort uw bijdrage op NL65 INGB 
0000 0015 66 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag. 
Meer informatie kunt U vinden op www.missio.nl.
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Herdenkingen oktober 2018
27 oktober is de dag dat Bergen op Zoom in 1944 bevrijd is 
van de bezetting door de nazi’s. Traditioneel organiseerde 
de gemeente deze dag herdenkingen op vier plaatsen 
in onze stad: de twee geallieerde erevelden, bij het 
bevrijdingsmonument aan het Arnoldus Asselbergsplantsoen 
en het herdenkingsmonument op het Thaliaplein.

Remembrance Day
In 2014 is daar bij de 70-jarige herdenking iets aan veranderd. 
Dat kwam omdat de Canadese overheid had besloten om de 
jaarlijkse herdenking van alle gevallen Canadezen in Nederland 
(‘Remembrance Day of Canada in the Netherlands’) voortaan in 
Bergen op Zoom te houden. 

De meeste Canadese slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog 
waren immers gevallen bij de Slag om de Schelde, die in Zuidwest 
Nederland werd uitgevochten. Dat besluit leidde toen tot een veel 
uitgebreidere herdenkingsceremonie op het Canadese ereveld 
met prominente gasten uit binnen - en buitenland. Zelfs waren toen 
Prins Maurits van ons Koningshuis en de Gouverneur-Generaal 
van Canada daarbij aanwezig. De ceremonie op dat ereveld 
wordt jaarlijks herhaald en voor 2019 wordt vanwege 75 jaar 
bevrijding toegewerkt naar vrijwel zeker een nog indrukwekkender 
herdenkingsplechtigheid. 
De herdenking op de Canadese begraafplaats wordt steeds 
gehouden op een zondag, kort voor of na de 27e oktober. In 
2018 is deze op zondag de 28e. De zaterdagavond daarvoor 
vindt de Canadays Lecture plaats. Een programma, bedacht in 
samenspraak met de Canadese overheid dat gaat over herdenken, 
vieren en besef van vrijheid. Met name een programma dat erop 
gericht is om de jeugd erbij te betrekken, maar interessant is voor 
iedereen.

Stichting Bevrijding Brabantse Wal
Een groep vrijwilligers die betrokken was bij de 70-jarige 
herdenking heeft zich intussen geschaard onder de daarna 
opgerichte Stichting Bevrijding Brabantse Wal. Zoals de naam 
al aangeeft, wordt Brabantse Wal - breed (met Steenbergen 
en Woensdrecht) samengewerkt om de gebeurtenissen rondom 
de Slag om de Schelde in 1944 meer bekendheid te geven en 
met name de jeugd ervan te overtuigen dat vrijheid volstrekt 
normaal is, maar niet vanzelfsprekend.
Projecten als Faces to Graves waarbij achtergronden worden 
gezocht bij de omgekomen militairen en het streven naar de 
realisatie van een Bezoekers Informatie Centrum bij de erevelden, 
worden o.a. door deze mensen uitgewerkt.
Er is in dat kader intensief contact met het Voortgezet Onderwijs 
en dat leidde al tot projecten die over deze thema’s gaan. 

foto: Dick Vermaas
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Daarnaast wordt met een groot aantal andere initiatiefnemers 
gewerkt aan een breed scala aan andere activiteiten die in onze 
regio rond het 75e jaar van de bevrijding gaan plaatsvinden. 
De Stichting Bevrijding Brabantse Wal doet dit alles in nauwe 
samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom.

Programma 2018
Op 27 en 28 oktober worden onze bevrijders geëerd en herdacht. 
Een en ander leidt dit jaar tot het volgende herdenkingsprogramma:

-   Zaterdag 27 oktober 
herdenkingsceremonies met kransleggingen om 10.00 uur 
op de Britse Begraafplaats, rond 10.30 uur bij het 
Asselbergsplantsoen en aansluitend op het Thaliaplein, 
waar onze burgemeester ook een toespraak houdt.

-   Zaterdag 27 oktober vanaf 19.00 uur de Canadays Lecture 
in de Gertrudiskerk aan de Grote Markt.

-   Zondag 28 oktober is er om 09.30 uur een Oecumenische 
herdenkingsdienst in diezelfde Gertrudiskerk.

Om 11.00 uur de grote herdenkingsceremonie op de 
Canadese Oorlogsbegraafplaats aan de Ruytershoveweg.
Rond 12.30 uur een receptie voor genodigden, aangeboden door 
de Canadese regering.
Om 14.30 uur een concert door het koor Quilisma uit Oudenaarde 
(B). Dit vindt plaats in de Ontmoetingskerk aan het Bolwerk en wordt 
gehouden vanwege het jubileum in de Jumelagebetrekkingen 
tussen Bergen op Zoom en Oudenaarde.
Alle activiteiten (behalve de receptie) zijn voor eenieder gratis 
toegankelijk. 
Meer informatie op www.canadays.nl.

Hans Stumpel

De Ander
Het is herfst wanneer deze “inZOOMen” bij u in de bus valt. 
We hebben een, mag ik wel zeggen, hele mooie zomer gehad. 
Misschien wel iets te warm. Iedereen weer uitgerust na een 
welverdiende vakantie.
Er zijn echter ook mensen die op “vakantie” waren en nog zijn, die 
dit niet als vakantie ervaren, maar een vlucht uit gebieden waar het 
allesbehalve goed toeven is. Deze mensen hopen op een nieuw 
bestaan, een bord eten en een bed. We weten het allemaal. Het 
zijn er veel, teveel soms, maar toch. Vandaar dit kleine gebedje:

De Ander

Heer geef mij de genade om mijn medemens te zien

Met de ogen van de liefde

Maak mij nederig en onbaatzuchtig

Want alleen langs deze weg kom ik uit bij de anderen

Die mijn liefde nodig hebben

Liesbeth Verboven-Gielen
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Hoop voor moeder en kind
Advent - de circa vier weken voorafgaand aan Kerstmis - is 
de periode van verwachting, uitzien naar een nieuw begin, 
naar God die mens wordt. Het is een periode van Hoop. Juist 
in deze tijd wil Adventsactie een vuist maken en deze hoop 
ook doorgeven.

Adventsactie komt op voor de allerarmsten. Het gehele 
jaar ondersteunt zij missionaire ondernemers in Nederland, 
die samenwerken met katholieke gemeenschappen in 
ontwikkelingslanden en probeert geld in te zamelen voor diverse 
kleinschalige projecten. Adventsactie geeft de mensen ‘daar’, die 
moeten leven in moeilijke, soms mensonterende omstandigheden 
via kleinschalige projecten hoop op een betere toekomst. 
Duizenden mensen ‘hier’ komen vrijwillig in beweging voor 
anderen; ze voelen zich geraakt en ondernemen actie om mensen 
ver weg te helpen. Adventsactie gelooft in de waarde van relaties 
en kleinschalige projecten.

De kernboodschap van de Adventsactie is: Kom samen in actie om 
hoop te brengen in het Licht van Kerstmis. Er is geen duisternis in 
staat om licht te overschaduwen, maar het kleinste lichtje kan de 
grootste duisternis verdrijven.

Adventsactie zet in 2018 diverse projecten in het Licht van Advent. 
Alle projecten hebben als rode draad Hoop voor moeder en kind. 
Wie moeder werd, weet dat je leven daarmee wezenlijk verandert. 

Opeens, van het ene op het andere moment, maak je deel uit 
van iets groters. In onze kinderen wordt geschiedenis zichtbaar, 
maar ook toekomst. Zo brengen onze kinderen hoop. Hoop op 
een toekomst die de onze zal overstijgen. Hoop dat onze kinderen 
een verschil ten goede zullen maken. Hoop ook, dat zij het Licht 
van de wereld in zich zullen dragen, net als destijds die kleine 
baby in Bethlehem….

Onze parochie wil graag een bijdrage leveren aan één van deze 
projecten en daarom is er in het weekend 8-9 december 2018 een 
collecte voor Adventsactie. Geef gul tijdens deze collecte, zodat 
voor iedereen het Licht van Kerstmis zichtbaar wordt. Verdere 
informatie www.adventsactie.nl.

Werkgroep NoordZuid
Toos de Crom
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Jolanda Tholenaar 
en Ruby Malm in actie
Iedereen krijgt in zijn leven te maken met verlies. Dat kan 
door het overlijden van een van je ouders, je kind, je broer of 
zus of je partner. Verlies komt ook door een echtscheiding of 
het kwijtraken van je baan. Je wereld staat op zijn kop. Na het 
verlies komt een periode van rouw en ieder doet dat op zijn 
eigen manier. Sinds vijf jaar is in de Lievevrouweparochie 
de werkgroep Rouw en Verlies actief om mensen hierin 
te begeleiden en bij te staan. Rond Allerzielen wordt veel 
aandacht besteed aan het verlies van een overledene: maar 
wat gebeurt daarna?

Dat was een mooie reden om met de werkgroep Rouw en Verlies 
te beginnen. Ruby en Jolanda werden aangesproken door Mary 
om hieraan mee te werken en dat wilden ze graag doen. De eerste 
bijeenkomst was zondag 24 november 2013 in de dagkapel van 
de H. Hartkerk. Eén persoon had zich gemeld. De tweede keer 
waren er drie en sinds langere tijd komen gemiddeld vijftien 
mensen naar deze ontmoetingen. Na sluiting van de H. Hartkerk 
is uitgeweken naar de Gertrudiskerk en sinds een paar jaar is het 
parochiecentrum de plaats waar wordt gebeden, gezongen en 
gepraat. Het is rouwverwerking in de breedste zin van het woord.

Vier keer per jaar verzorgt de werkgroep een themaviering 
rondom een symbool. Voor elke viering komen Jolanda, Ruby, 
Cor, John, José en Mary samen en wordt een plan gemaakt dat 
door ieder afzonderlijk thuis wordt uitgewerkt. Jolanda maakt de 
uitnodigingen en Ruby zorgt ervoor dat ze bij de juiste personen 
in de bus vallen. Dat gaat niet altijd goed omdat mensen soms 
verhuizen zonder dat door te geven of overlijden zonder dat dat 
bekend is bij de groep. Jolanda zoekt symbolen bij het thema. 

Ruby zoekt en leest de Bijbellezing en zorgt samen met Cor voor 
de koffie tijdens de diensten, José zingt een passend lied, John 
leest een gedicht voor en samen met José en Cor verleent hij 
hand- en spandiensten. Tijdens de bijeenkomsten wordt gebeden 
en samen met Mary leidt Jolanda de gesprekken.

Na de themaviering wordt nagepraat; dat kan gezellig zijn maar 
soms ook emotioneel. Ieder krijgt de gelegenheid om te vertellen 
wat hem of haar bezighoudt. Herinneringen worden gedeeld en er 
wordt verteld over de manier waarop men nog aan de verlorene 
denkt: dat kan in een groep met lotgenoten soms beter dan met 
familie. Voor elke deelnemer is het spannend om de eerste keer 
te komen maar men helpt elkaar in onderlinge gesprekken en 
vindt kracht in het geloof. De bijeenkomst in juni is in de tuin van 
het parochiecentrum en de leden van de werkgroep zorgen die 
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keer voor eten: het is dan altijd mooi weer. Wat is er beter dan 
elkaar in een ongedwongen sfeer te ONTMOETEN: samen eten, 
muziek maken en zingen.

Jolanda en Ruby merken op dat sommigen heel lang blijven 
komen, anderen een paar keer en enkelen komen een tijdje 
wel en dan weer niet. De ontmoetingen hebben een christelijk 
karakter maar ook niet – kerkelijken zullen zich hier thuis voelen. 
Als er behoefte is aan individueel contact kan dat maar hiervan 
wordt geen gebruik gemaakt. Nieuwe aanmeldingen komen via 
het parochiebureau, via Mary of mond – tot – mondreclame. Het 
programma wordt verspreid door de folders achter in de kerk en 
wordt ook verstuurd door de werkgroep nabestaanden.
Binnen de parochie is Jolanda betrokken bij de Zin Op 
Zaterdaggroep en zorgt Ruby voor de koffie in de OLV van 
Lourdeskerk. Beiden zijn blij met deze vernieuwende activiteiten, 
maar geven aan dat in alle drukte niet de zorg voor het individuele 
pastoraat mag worden vergeten. Het is fijn om met iemand te 
kunnen praten maar er is grote behoefte aan direct contact met 
de pastor. Zij en ik begrijpen dat dat niet altijd mogelijk is.

Tijdens het gesprek blijkt dat men veel vertrouwen kan winnen 
door alleen maar te luisteren. Daar is geen cursus of boek voor 
nodig; zoiets komt uit je hart en dat is goed!

Lucie Venmans

Bisdomreis Italie 2019
De bisdombedevaart naar Italië vindt plaats in de herfstvakantie 
(12-19 oktober 2019) en staat in het teken van de heilige 
Benedictus en de benedictijnse spiritualiteit. Inschrijven voor 
de bedevaart kan met het formulier dat u vindt op de site van 
het bisdom Breda (www.bisdombreda.nl)

Opnieuw beginnen
De Oecumenische Werkgroep Spiritualiteit houdt 
de komende herfst en winter een reeks van vijf 
lezingen met als thema: ‘Opnieuw beginnen’. 
Een nieuw begin, een nieuwe kans. Er is altijd 
iets voorafgegaan aan een nieuw begin: de oude 
situatie bestaat niet meer, voldoet niet meer 
of is (on)vrijwillig verlaten. Het is een actieve 
bezigheid, je moet er iets voor doen. Wat helpt 
je, waar haal je je inspiratie uit? Waar vind je de 
moed om door te gaan? Waar begint het nieuwe 
eigenlijk?

17 oktober “Spelen met mogelijkheden”,
actief beginnen door Sjoerd van den Boom.
21 november “Beginnen in het begin”,
schepping en evolutie door Piet van Midden.
16 januari 2019 “Kijken naar de ziel”,
nieuwe vormen van spiritualiteit door Annemiek Vogels
en Ruud Jellema.
13 februari 2019 “De belofte van het onverwachte”,
keerpunten in het leven door Frans van der Lem.
20 maart 2019 “De schepping gaat door”,
de kracht van de natuur door Frans Vermeulen.

De avonden beginnen om 19.30 uur met koffie in de parochiekerk 
in Hoogerheide met uitzondering 21 november 2018. Dan zijn wij 
te gast bij de broeders in Huijbergen.
Het belooft weer een inspirerende cyclus te worden met lezingen 
op het snijvlak van kerk en samenleving. Iets om naar uit te kijken! 

Wimke Overbeek
Oecumenische Werkgroep Spiritualiteit
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Jongeren van de Lieve-
vrouweparochie geven door
In deze tijd hoor je vaak zeggen dat individualisme en 
egocentrisch gedrag overheersen. Niets is minder waar. De 
jongeren van de Lievevrouweparochie hebben dit voorjaar 
een inzamelingsactie georganiseerd voor het Doorgeefpunt.

Op 4 juni werd er een combibusje vol beddengoed, handdoeken, 
dekens en geld afgeleverd. Van het geld kunnen we spullen kopen 
waar direct behoefte aan is. Wat een liefdevol gebaar, zo maken 
we weer veel mensen blij. Dank jullie wel.

Het Doorgeefpunt is een voorziening, die op laagdrempelige wijze, 
gratis spullen en materialen ter ondersteuning van het dagelijks 

leven en zorg biedt.
Spullen waar direct behoef-
te aan is, onder andere: toi-
letartikelen, hand-doeken, 
beddengoed, dekbedden, rol-
lators, po - douchestoelen, 
rol-stoelen, glazen, bestek, 
pannen.

Wilt u ook wat doorgeven of 
heeft u iets nodig, u bent van 
harte welkom. We zijn open 

van maandag tot en met donderdag van half tien tot kwart over 
twaalf. Het Doorgeefpunt is gevestigd aan de Parallelweg 68D in 
Bergen op Zoom (achter op het terrein van Stichting Samen 
Werken).

Team Doorgeefpunt

Seniorenreis naar 
Oudenbosch 
Vrijdag 6 juli jl. was er weer de jaarlijkse seniorenbusreis 
vanuit de Lievevrouweparochie. Deze keer met bestemming 
de basiliek H.H. Agatha en Barbara van Oudenbosch, welke 
tot de H. Bernardusparochie behoort. Bij velen wel bekend, 
voor anderen een eerste kennismaking met deze zeer 
indrukwekkende kopie van de Sint Pieter in Rome. Met meer 
dan 60 pelgrims gingen we op weg.

Bij het zijaltaar van 
Onze Lieve Vrouw van 
Altijddurende Bijstand 
startten we de middag 
met een gebedsdienst 
van de zeven Vreugden 
van Maria geleid door 
pastoor Paul Verbeek. 
Afgewisseld met zang 
en o.a. het Avé Maria 
gespeeld door Wim 

de Veth op saxofoon werd dat een mooie viering waar ook 
andere kerkbezoekers van mee mochten genieten. Daarna 
namen we plaats in het middenschip en vertelde pastoor Paul 
over de geschiedenis van de basiliek en noemde hij een aantal 
bijzonderheden en wetenswaardigheden. De basiliek is heel 
vertrouwd en een tweede thuis voor hem omdat hij daar ook 
pastoor is geweest van 1997 tot 2007. Dat is vastgelegd en te 
zien in de kerk. Er is daar zoveel moois te zien en alles heeft een 
betekenis. Dat is niet in één bezoek uit te leggen en te vertellen…

We werden zeer gastvrij ontvangen door vrijwilligers en genoten 
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vervolgens van koffie met een heerlijk stuk vlaai onder de 
gewelven van de basiliek. Daarna kon ieder op eigen gelegenheid 
de kerk verder gaan bekijken, de koepel beklimmen, het museum 
of het winkeltje bezoeken. Menige aankoop werd gedaan. Het was 
prachtig zomerweer die dag, dus ook dorstig weer. Gezamenlijk 
togen we naar Brasserie Tivoli, gevestigd in het voormalige 
broederhuis van Saint Louis, waar we ons een fris drankje 
goed lieten smaken. Met het fraaie uitzicht op een nagebouwde 
Lourdesgrot in de voormalige kloostertuin was het goed vertoeven 
daar en supergezellig! Jammer dat het al weer zo snel 5 uur was 
en we richting Bergen op Zoom moesten gaan... Op naar volgend 
jaar!

Elma Bastianen-Luijks

Zegening van de 
Egidius - icoon
Op zondag 8 juli jl. is tijdens de feestelijke viering van 9.30 uur 
in de St.- Gertrudiskerk de Christus - icoon gezegend van de 
Sant’Egidio - groep Bergen op Zoom. Deze icoon is in speciale 
opdracht gemaakt door iconenschilder de heer Jan Spruit uit 

Rotterdam. 

Na de viering 
vertelde hij boeiend 
hoe zo’n proces 
verloopt en hoe een 
icoon tot stand komt. 
Een zeer tijdrovend 
en minutieus werk! 
Een ware kunst. In 
de dagkerk, waar u 
vanaf nu deze icoon 

kunt zien en bewonderen, hangen al meer icoonwerken van zijn 
hand. De heer Adrie Kruf maakte een mooie staander voor de 
icoon voor tijdens het gebed.
De Sant’Egidio - gemeenschap is 50 jaar geleden ontstaan in 
Rome. Dit is een christelijke leken - gemeenschap die zich inzet 
voor jongeren, ouderen, dak- en thuislozen en vluchtelingen en 
waarbij men ‘vriend van de armen’ wil zijn.
In Bergen op Zoom komt de groep elke eerste woensdag van de 
maand om 20.00 uur samen voor gebed in de dagkerk van de 
Gertrudiskerk met ontmoeting daarna. Deelnemers hieraan komen 
uit de gehele regio, naast Bergen op Zoom ook uit Steenbergen, 
Rucphen, Huijbergen, Halsteren, Oudenbosch tot aan Goes toe 
zelfs.

U bent allen van harte uitgenodigd om eens nader kennis te komen 
maken met wat Egidius Bergen op Zoom graag wil betekenen. 
Voor meer informatie omtrent Sant’Egidio zie www.santegidio.
nl/amsterdam. 

Elma Bastianen-Luijks

Geloof Verbeeld
Over de vraag om in 
inZOOMen een en ander 
te vertellen over de groep 
Geloof Verbeeld hoefde ik 
niet zo lang na te denken. 
Ons groepje, bestaande uit 
ongeveer 20 mensen, gaat 
onder leiding van Margit 
Kaspers en Rud Smit eens 
in de zes à zeven weken op 
de donderdagmiddag één 
of twee kerken bezoeken.
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In het gebied tussen Goes en Breda hebben we op deze wijze al 
heel wat kerken bekeken. Zo zijn er al ruim 50 kerken door ons 
bezocht. Ook in Antwerpen en in meer plaatsen in het noorden van 
België hebben we er al heel wat bekeken.
Margit en Rud gaan van tevoren kijken wat er in de beoogde kerken 
allemaal te zien is. Na afloop bespreken we tijdens een kopje koffie 
wat we een volgende keer gaan doen. Deze ritjes maken we met 
personenauto’s (carpoolend). Eens per jaar gaan we een hele dag 
uit en dat doen we dan, als het even kan, met de trein. Zo hebben 
we in augustus Roermond bezocht om daar het erfgoed van Pierre 
Cuypers te bekijken, hetgeen weer een heel leerzame, maar ook 
gezellige dag is geworden. Zijn er mensen die zich bij ons aan willen 
sluiten, of die gewoon eens een middag mee willen gaan om te 
kijken of het doel beantwoordt aan hun verwachtingen, weet dan dat 
iedereen van harte welkom is.
Omdat ik de contactpersoon ben van de groep, kan men zich 
bij mij opgeven. Adres en telefoonnummer zijn bekend bij het 
parochiecentrum. De data voor het komende seizoen zullen vast 
wel in het nieuwe programmaboekje van de Lievevrouweparochie 
komen te staan.

Toos de Wit - Bennebroek

Kennismaken 
met Pieter Nieuwenhuize
In maart heeft de bisschop in onze parochie een nieuwe 
penningmeester benoemd. Nadat Etienne Gladdinés had 
aangegeven dat hij zou stoppen met zijn bestuursfunctie, 
ging men op zoek naar een opvolger. Dit moest natuurlijk 
iemand zijn met verstand van financiën en ook iemand die 
zich bij de kerk betrokken voelt. Het oog van onze pastoor 
viel op Pieter Nieuwenhuize.

Pieter is geboren en getogen in Roosendaal. Hij ging in de jaren ‘70 
naar de toenmalige Katholieke Hogeschool Tilburg en studeerde 
daar af als algemeen econoom. Daarna ging hij aan het werk in het 
bedrijfsleven en kwam in die periode een oude studiegenoot tegen. 
Deze vertelde enthousiast over zijn leven als leraar Economie. Hij 
wist Pieter over te halen om ook eens een paar uurtjes les te gaan 
geven en van het een kwam het ander. Onze econoom volgde 
ondertussen nog applicatiecursussen met betrekking tot vreemde 
talen en economische wetenschappen en kreeg de pedagogische 
aantekening lesbevoegdheid Middelbaar Onderwijs. Onze 
penningmeester werd docent Economische Wetenschappenen 
en kwam via het Veurs College in Leidschendam in 1976 in 
Bergen op Zoom terecht. Daar gaf gedurende 10 jaar les aan het 
Moller Lyceum en aan het R.K. Gymnasium Juvenaat H. Hart en 
verhuisde van Roosendaal naar Bergen op Zoom. In 1986 werd 
hij benoemd tot docent aan de Hogeschool Zeeland in Vlissingen, 
maar was intussen zo ingeburgerd in het Krabbegat dat hij daar 
bleef wonen. Bij het bereiken van de pensioenleeftijd werden 22 
boeiende jaren in het hoger onderwijs afgesloten.

Pieter is al 25 jaar zanger bij HMR en dus bekend met het reilen 
en zeilen van de Lievevrouweparochie. Een van zijn leerlingen van 
het Moller Lyceum destijds, was Paul Verbeek. Deze vroeg in juni 
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2017 aan zijn oud-leraar of hij misschien 
interesse had in het penningmeesterschap 
van de parochie. Voordat Pieter definitief 
ja zei, wilde hij eerst eens kijken hoe een 
en ander in zijn werk ging en ging een 
proefperiode aan. In die tijd heeft hij o.a. 
kennis gemaakt met Toine, Frans en Diny, 
die de financiële administratie verzorgen. 
Samen vormen zij het financiële hart van 

de parochie bij de verwerking van de facturen, [loon]administratie, 
begrotingen en financieel jaarverslag.

Sinds kort is er een commissie die mogelijkheden zoekt om 
de inkomsten van de parochie te vergroten. Een belangrijk 
aandachtspunt is o.a. de verouderde verwarming van de OLV 
van Lourdeskerk. Verder komt op korte termijn een nieuw 
administratiesysteem op het parochiebureau. Dit systeem wordt 
in het hele Bisdom gebruikt. Op lange termijn moeten we onze 
financiële positie zekeren en niet in een financieel gat vallen. 
Momenteel zijn we afhankelijk van goodwill en een steeds kleiner 
wordende groep belijdende, verouderende mensen en dat 
baart zorg. Pieter streeft naar optimale samenwerking met één 
gemeenschappelijk doel: uitdragen van datgene waarin wij geloven.

Buiten de parochie heeft hij diverse bestuursfuncties in het 
bedrijfsleven, muziek- en cultuurstichtingen en zorg- en 
gezondheidsorganisatie. Tot november vorig jaar was hij nog 
bestuurslid van de R.K. Begraafplaats Bergen op Zoom. In zijn 
docententijd was een belangrijke drijfveer leerlingen en studenten 
te stimuleren en motiveren tot optimale prestaties. In het dagelijks 
leven vindt Pieter nog steeds dat wij elkaar moeten blijven 
stimuleren en vooral waarderen. Dat is een tip waar wij niet alleen 
over mogen nadenken maar zeker moeten opvolgen!

Lucie Venmans

Engelen terug 
in Bergen op Zoom
Om de liturgie volgens nieuwe inzichten van het 2e Vaticaans 
Concilie goed te kunnen vieren werd begin 1968 het interieur van 
de toen nog bestaande Sint-Josephkerk ingrijpend gewijzigd.

De wit - marmeren communiebanken verdwenen om plaats te 
maken voor een permanent podium waarop centraal de altaartafel 
was geplaatst. Het was tevens de ruimte waar de voorganger(s) 
en misdienaars plaats konden nemen en waarop zich de ambo, 
kandelaren, bloemen, etc. bevonden. Het bankenplan in de kerk werd 
aan de nieuwe situatie aangepast. In de geest van de tijd werd de 
toen als té uitbundig ervaren ornamentiek van de kerk versoberd. Van 
het hoogaltaar verdween onder meer de zich boven het tabernakel 
bevindende expositietroon. Het tabernakel waarop voortaan alleen 
een eenvoudige koperen kroon was geplaatst, bleef wel aan beide 
zijden omgeven door het aanwezige retabel met terzijde luiken 
waarop zich houtsnijwerk met oud- en nieuwtestamentische taferelen 
bevonden (bevinden!). Hoe snel dingen kunnen gaan: de Sint 

Josephkerk werd 
na een slotviering 
op 8 juni 1969, al 
aan de eredienst 
onttrokken! Wat 
betreft genoemd 
retabel: het 
is sinds 1987 
een opvallend 
element in de St.- 
Ger t rud iskerk . 
Wanneer men de 
kerk via de ingang 
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aan de zijde van Kerkstraat betreedt (de z.g. zuidelijke arm van het 
eerste transept), dan is het retabel prominent aan uw rechterzijde 
aanwezig onder het grote houten kruis met corpus, eveneens 
afkomstig uit de Sint-Josephkerk.

Sinds enkele maanden bevindt zich in de Maria - devotiekapel van 
de St.- Gertrudiskerk, gelegen aan de noordzijde van het kerkschip, 
een tweetal engelen die tot begin 1968 deel uitmaakten van de boven 
vermelde expositietroon. Samen met nog twee andere, nagenoeg 
identieke engelen en naast de troon nog twee grote, staande engelen 
op consoles, dragers van elektrisch - lichtende flambouwen, gaven 
ze een bijzonder accent aan de plaats waar bij gelegenheid een 
monstrans, waarin een geconsacreerde Hostie, ter aanbidding werd 
opgesteld. De beide engelen bevonden zich na sluiting van de Sint 
Josephkerk enkele decennia in de inmiddels gesloten Onze-Lieve-
Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen-kerk van Biervliet. Ze zijn nu weer 
terug in Bergen op Zoom en, hier aangebracht door Adrie Kruf, te 
zien tegen de westwand van genoemde kapel ter weerszijden van 
de icoon met de afbeelding van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende 
Bijstand. Deze icoon bevond zich in de kerk van de Goddelijke 
Voorzienigheid en is na sluiting van die kerk op deze plaats in de 
St.- Gertrudiskerk aangebracht. Op de icoon zelf zijn klein in de 
bovenhoeken ook engelen te zien die lijdens - attributen dragen. 
De beide neo-gotische engelen uit de Sint-Josephkerk omgeven de 
icoon en sluiten in hun stijl en rijke vergulde polychromie prachtig aan 
bij het beeld van Maria, afkomstig uit de voormalige Martelarenkerk. 
De devotiekapel wordt van het kerkschip gescheiden door een deel 
van een voormalige communiebank afkomstig uit de Maagdkerk, vòòr 
1829 aanwezig in de schuilkerk aan de Korenmarkt, en vòòr 1797 in 
Antwerpen, vermoedelijk in de kerk van het Minderbroederklooster. 
Erfgoed van vier voormalige katholieke kerken uit Bergen op Zoom 
nu in één kapel bijeen!

Werkgroep inventaris
Hans Smout

R.K. Begraafplaats
Het bestuur van de R.K. Begraafplaats 
aan de Mastendreef 3 te Bergen op 
Zoom heeft de laatste jaren gewerkt 
aan de uitbreiding met betrekking 
tot de mogelijkheden van begraven. 
Daarnaast is er ook naar gestreefd 
om de begraafplaats niet alleen een 
begraafplaats te laten zijn, maar 
ook een andere functie binnen de maatschappij. De navolgende 
veranderingen willen wij bij onder uw aandacht brengen, zoals o.a.:

- er is een urnennissen - tuin opgezet
- er zijn urnenkelders geplaatst
- er is een mogelijkheid tot natuurlijk begraven
-  de oude Calvarieberg is in ere hersteld door het renoveren van de 

monumenten, die daar liggen
-  er is veel achterstallig onderhoud gepleegd, waardoor het aanzien 

van de begraafplaats een meer natuurlijke uitstraling heeft gekregen

Door al deze activiteiten kunnen we nu vaststellen dat de 
begraafplaats up - to date is en ons streven is om dit zo te behouden. 
We bemerken nu ook dat steeds meer mensen belangstelling gaan 
tonen voor de begraafplaats en hier een plaats vinden om tot rust en 
bezinning te kunnen komen.

Mocht u meer informatie willen dan kunt u hierover met de beheerder 
contact opnemen: telefoon 0164-265989 of via e-mail info@
rkbegraafplaatsboz.nl.
Wij willen u in de volgende inZOOMen weer op de hoogte brengen 
van veranderingen die plaats hebben gevonden en nog plaatsvinden 
op de R.K. begraafplaats aan de Mastendreef nr.3.

Ton Verdult
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Geef Mij Je Hand
Op zondag 20 mei vond alweer de laatste viering plaats voor 
de allerjongsten in de parochie. Samen sloten we het werkjaar 
af met het verhaal van de “Vlammetjes van Pinksteren”. 
Hiermee is ook een einde gekomen aan ons jaarthema “Op 
ontdekkingstocht in de kerk”.

Natuurlijk hebben we ook aankomend schooljaar een aanbod voor 
de kinderen van 0 tot 7 jaar en hun gezin. We gaan dit jaar meer 
leren over Heiligen, voorbeelden voor ons allemaal. Zo zullen we 
bijvoorbeeld kennismaken met Hubertus en Gertrudis. 

De vieringen van Geef Mij Je Hand zijn door liedjes, een vaste 
structuur en korte verhalen zeer geschikt voor jonge kinderen. Na 
de vieringen is er gelegenheid om na te praten onder het genot 
van wat drinken en lekkers. De kindjes kunnen dan lekker spelen, 
tekenen of knutselen.
De allereerste viering vindt plaats op zondag 4 november 2018. We 
kijken ernaar uit om alle kindjes, en hun ouders, opa’s en oma’s 
weer te ontmoeten.

Namens de werkgroep 
Geef Mij Je Hand.

Nancy van der Zande

Eerste Heilige Communie 2019
 

De scholen zijn in volle gang en dat betekent voor de werkgroep 
Eerste Communie dat we ook aan de slag gaan. We hebben er 
weer zin in. Net als vorig jaar willen we een gevarieerd programma 
bieden aan de kinderen die hun communie willen doen en hun 
ouders willen we daarbij ook niet vergeten.

Je kunt je inschrijven voor de Eerste Communie als je in groep 
vier van de basisschool zit. Dat betekent dat wij ervan uit kunnen 
gaan dat de kinderen kunnen lezen en schrijven. Dit hoeft niet vlot 
te gaan. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de 
verschillende niveaus van kinderen. Maar vooral voor de kinderen 
is het belangrijk dat ze mee kunnen doen en begrijpen wat er in het 
project ‘Blijf dit doen’ wordt beschreven.

Dinsdagavond 2 oktober is de informatie - avond in de OLV van 
Lourdeskerk voor de ouders van alle kinderen die het komende jaar 
hun communie willen doen in de St.- Gertrudiskerk en in de OLV 

foto: Dick Vermaas
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van Lourdeskerk. Op deze avond krijgt u alle informatie die u nodig 
hebt en kunt u de vragen stellen die u wilt aan de pastor en de 
werkgroep. De avond begint om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur kunt u 
binnen lopen en staan de koffie en thee klaar. U kunt die avond ook 
al inschrijven.

De eerste activiteit van de eerste communie voor de kinderen is op 
zaterdag 3 november daarom is het belangrijk dat u uw kind voor 1 
november heeft ingeschreven, zodat uw kind niets hoeft te missen.

De vieringen van de Eerste H. Communie zijn het komende jaar op 
19 mei 2019 in de St.- Gertrudiskerk en op 26 mei in de OLV van 
Lourdeskerk.

De werkgroep Eerste Communie

Vormsel 2018
Op vrijdagavond 25 mei werden 13 kinderen uit onze parochie 
gevormd door vicaris Wiel Wiertz. Het is een bijzondere keuze 
die zij hebben gemaakt want het sacrament van het vormsel 
ontvangen is geen vanzelfsprekende keuze meer als je in groep 
8 zit. Ouders zijn een stimulans en als werkgroep vinden we het 
belangrijk dat kinderen zelf bewust achter deze keuze staan.

De jongeren die dit jaar gevormd zijn, zijn:

Dominique de Bie
Thijmen Gladdinés
Melvin Govers
Madelon Hems
Jippe Huygens
Pepijn Kunst
Wieneke Luijkx

Femke Luijkx
Nick van Mechelen
Lucie Neelissen
Stijn Oosting
Niene Stumpel
Paulina Verdult

foto: Dick Vermaas

foto: Dick Vermaas
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Project weer van start
Afgelopen mei werden 13 jongeren gevormd. Het 
maakte net als andere jaren diepe indruk, de jongeren 
zijn een onvergetelijke ervaring rijker. Het vormsel 
was de afsluiting van een mooi en boeiend traject 
met werkavonden en bezoeken aan een klooster en 
synagoge. We maakten ook kennis met organisaties als 
de Voedselbank, het ABG en uitvaartverzorgster Jannie 
Hulsbergen en natuurlijk met elkaar.

Binnenkort start er weer een nieuw project met bijzondere 
ervaringen, ontmoetingen maar bovenal supergezellige 
bijeenkomsten. Mooie en fijne gelegenheden om andere 
jongeren te leren kennen die zich in hun geloofsweg 
verdiepen. Ook al klinkt dat wat serieus, de invulling is luchtig 
en leuk. Aanstaande vormelingen komen meer te weten over 
de Heilige Geest, bidden, de sacramenten, barmhartigheid, 
de Katholieke kerk, geloven in het algemeen en hun eigen 
geloofsweg. We willen graag dat ze een bewuste keuze voor 
het vormsel kunnen maken.
 
Meedoen? Wil je meer informatie over het project? Kom dan 
langs op de informatieavond op 12 september om 19.00 uur 
in de OLV van Lourdeskerk. De werkgroep is op zoek naar 
versterking. Belangstellenden zijn van harte welkom op de 
informatieavond.

Namens de werkgroep Vormsel
Marjet Lubbers

Sponsoractie
Op zondag 20 mei 2018 organiseerden On The Move en The 
Next Step (de tiener- en jongerengroep van de parochie) een 
sponsoractie, waarvan de opbrengst bestemd was voor het 
Doorgeefpunt in Bergen op Zoom.

Het Doorgeefpunt is een voorziening die op een laagdrempelige 
wijze spullen en materialen ter ondersteuning van het dagelijkse 
leven en zorg biedt. In de weken voorafgaand aan de actie werd 
er in beide kerken geflyerd om mensen op de hoogte te brengen 
van de aankomende actie. En dat gaf het resultaat dat er zakken 
vol spullen werden aangeleverd tijdens de dienst, maar ook in 
de dagen daarvoor. Voornamelijk handdoeken, theedoeken, 
washandjes, vaatdoekjes en zelfs beddengoed.
De tieners hadden heerlijke taartjes en cakejes gebakken om te 
verkopen na de vieringen. De kraam was binnen de kortste keren 
uitverkocht, met als opbrengst € 225,25. Dit bedrag werd nog 
eens verdubbeld door de Caritas!
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Op 4 juni gingen we met een cheque en een busje vol naar 
het Doorgeefpunt. We werden hartelijk ontvangen, kregen een 
rondleiding en hoorden indrukwekkende verhalen. Ilse Franken 
bood namens On The Move en The Next Step de cheque aan 
initiatiefneemster Pierette Schoon. Zij nam hem dankbaar aan 
en vertelde dat de spullen op een goede plek terecht zouden 
komen. Het geld gaat gebruikt worden voor incidentele aankopen 
(wanneer iemand iets dringend nodig heeft, maar dit op dat 
moment niet aanwezig is in het Doorgeefpunt). 

On The Move en The Next Step willen alle parochianen bedanken 
voor de gulle giften! Daarnaast willen we Caritas bedanken 
voor de verdubbeling van de opbrengst. We kijken terug op een 
geslaagde actie! 

Namens OTM en TNS
Ilse Franken

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

De werkgroep

Slotbarbecue
Op vrijdag 8 juni kwamen de vormelingen, de tieners van On 
the Move en de jongeren van The Next Step samen om het 
werkjaar gezellig af te sluiten met een barbecue in de tuin van 
het parochiecentrum.

Nadat pastor Anne-
miek iedereen had 
welkom geheten, 
konden we genie-
ten van een goed 
verzorgde barbe-
cue. Veel tieners 
namen een lekkere 
salade, of bijvoor-
beeld marshmallows 
mee, waardoor het 
aanbod zeer divers 
was. Tijdens het 
eten en daarna was 

er genoeg tijd om gezellig bij te kletsen of een potje te voetballen. 
Voor de vormelingen was deze avond de terugkombijeenkomst. 
Ze kregen de foto’s mee van hun Vormsel, een mooie herinnering 
aan een bijzonder moment.

Deze avond was een geslaagde, ontspannen afsluiter van het 
werkjaar, en een mooie start van de vakantie. Volgend jaar weer! 
De allereerste tieneravond na de vakantie is op vrijdagavond 31 
augustus 2018, waarna de avonden weer tweewekelijks in het 
Praathuis plaats zullen vinden.

On the Move
Nancy van der Zande
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Jubileumweekend 
On the Move
In het weekend van zaterdag 29 op zondag 30 september 
vindt het jubileumweekend plaats van On the Move. We 
zijn volop bezig met het vastleggen van alle activiteiten. 
Natuurlijk blijft er wat een verrassing, maar toch kunnen we 
al wat bekendmaken.
Op zaterdagmiddag gaat de huidige tienergroep On the Move 
een stoere activiteit doen op een mooie locatie. Zaterdagavond 
staat een grote barbecue met feest op het terrein van Scouting 
Markiezaatsgroep op het programma. Hiervoor zijn alle oud- 
leiders, en oud- tieners ook uitgenodigd. Op dit terrein blijven we 
met de On the Move- tieners ook slapen.

Op zondagochtend is om 11 uur een jongerenviering in de OLV 
van Lourdeskerk, met medewerking van jongerenkoor “Onderweg” 
uit Papendrecht. Na deze viering wordt het vernieuwde Praathuis 
officieel geopend. Hiermee sluiten we ook het feestweekend af.

Graag nodigen we alle parochianen uit voor de bijzondere viering 
op zondag 30 september. We hopen u allemaal te zien, om samen 
ons 12,5 jarig jubileum te vieren.

Namens alle tieners en leiders van On the Move
Nancy van der Zande

Muziek in de 
St.- Gertrudiskerk

Ibach-festival (GCS)
Vrijdag 5 oktober: 20.30 uur
Voorspeelavond orgelleerlingen
Zaterdag 6 oktober: 09.30 tot 14.00 uur
Dirigenten- en organistendag (Bisdom Breda)
14.30 uur en 15.30 uur
“De bonte stoet van Juliana en Ibach” met muziek door Janno 
den Engelsman op de Juliana beiaard en/of het Ibach-orgel
20.30 uur
Filmvoorstelling (stomme film “Phantom of the opera”)
Met live geïmproviseerde orgelmuziek door Geert Bierling
Zondag 7 oktober:
09.30 uur Eucharistieviering met Ibach-orgel en koor.
De Capella Ferminarum zingt o.a. de “Misa in G” 
van Manuel Fernandez Caballero (1835-1906)
12.00 uur Lunchconcert met vocalisten/instrumentalisten 
oude muziek door het ensemble “Consort of Voices”
14.00 uur Programma voor kinderen rondom het 
“Doe-orgel van de Brabantse Orgelfederatie
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16.00 uur Slotconcert  van het festival door het organisten-duo 
Suzanne Veerman en Wim Does o.a. werk van Daan Manneke
Zondag 21 oktober: 09.30 uur (HMR)
Eucharistieviering b.g.v. het hoogfeest van Kerkwijding HMR koor en
strijkorkest o.a. de Missa Brevis in C van Joseph Haydn (1732-1809)
Zondag 28 oktober: 16.00 uur (GCS)
Orgelconcert door Ruud Huijbregts,
stadsorganist van Eindhoven
Zondag 4 november:
09.30 uur (HMR) Eucharistieviering b.g.v. Hubertus 
en Willibrordus koor en basso continuo
o.a. de Missa Brevis in C van Leopold Mozart (1719-1787)
16.00 uur (GCS) Koorconcert “Terug in de tijd” 
door het ensemble “Musica Cordis”
o.l.v. Hans Smout m.m.v. strijkorkest van basso continuo
muziek uit de 21e tot de 17e eeuw
Zondag 11 november: 11.00 uur 
Concert door Het Concertkoor b.g.v. 100 
jaar einde 1e wereldoorlog
Requiem van Antonin Dvorak (1841-1904) koor-orkest-solisten
Zaterdag 17 november: 20.00 uur
Koorconcert b.g.v. de viering van Fortissimo 60 jaar
Zondag 18 november: 09.30 uur (HMR)
Viering b.g.v. “Zondag van de Kerkmuziek” 
koor, solisten en orkest
o.a. de Missa in C van J.E. Eberlin (1702-1762)
Zondag 25 november: 16.00 uur (GCS)
Orgelconcert door Emmanuel van Kerckhoven (Antwerpen)
en Janno den Engelsman (Bergen op Zoom) 
o.a. muziek voor 2 orgels en 4 handen

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

75ste Maria Ommegang 
De Maria Ommegang van 24 juni is als 74e naoorlogse 
Ommegang in de boeken bijgeschreven. Een Ommegang 
waar met voldoening op wordt teruggekeken. De 
weersomstandigheden waren prima op die dag. Met rond 
de 20 graden, droog weer en overwegend zon waren de 
omstandigheden dan ook ideaal. 

Er was meer publiek dan gebruikelijk en of dat nu een relatie had 
met de koopzondag of niet, wij waren daar blij mee! De tendens 
met toenemende bezoekersaantallen mag zich wat ons betreft zo 
wel voortzetten. Iedereen die voor of achter de schermen een rol 
speelde bij het op straat brengen van deze stoet, mag zich met dit 
resultaat op de borst kloppen. Zonder al deze vrijwilligers zou dat 
alles gewoon niet mogelijk zijn. Chapeau voor iedereen!!

foto: Dick Vermaas
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Voor achterover leunen is niet veel tijd. De volgende Maria 
Ommegang staat gewoon weer op de rol. Maar, wat niet gewoon 
is, is dat de volgende een jubileumstoet is, als deze voor de 75e 
keer door de straten van Bergen op Zoom trekt. Het bestuur van 
de Ommegang heeft voor deze jubileumeditie een aantal extra’s 
bedacht. Enkele zijn nog in een ‘denk-‘stadium, maar wat al wel 
zeker is, is dat er volgend jaar een boek verschijnt over 75 jaar 
Maria Ommegang, met daarin een aantal mensen aan het woord 
die vroeger of nu een rol speelde(n) bij deze dankstoet aan Maria.

Het is de eerste week van augustus als ik dit stukje schrijf. Inmiddels 
hebben we een recordaantal zeer warme en droge weken achter 
ons liggen. Als de Maria Ommegang zo veel besproken zou 
worden als het weer van afgelopen tijd, dan zouden er volgend 
jaar op de bewuste 30e juni, honderdduizenden mensen langs 
de kant van de weg staan…. Die gratis p.r. hebben we helaas 
niet, dus gaan we ons best doen om onze Maria Ommegang, 
Dé Dankstoet vanwege het bespaard zijn gebleven van groot 
oorlogsgeweld, meer te gaan promoten. Als lezer van dit artikel 
kunt u daar ook een rol in vervullen. Kijk om u heen en nodig 
familie, vrienden en kennissen uit om dan naar Bergen op Zoom 
te komen. Mooi voor hen, leuk voor u en goed voor de continuïteit 
van onze Ommegang.

Wat ook gezegd moet worden is dat het eveneens 75 jaar geleden 
is dat Bergen op Zoom bevrijd werd van het juk van de nazi - 
bezetters. Hopelijk kunnen de Maria Ommegang en de Stichting 
Bevrijding Brabantse Wal elkaar inspireren om onszelf rondom het 
bevrijdingsthema in beide momenten te laten zien. Onderdelen 
van onze Maria Ommegang zijn overigens al eerder te zien, 
namelijk in de eerste ‘Brabant Stoet’ die zondag 16 september 
door onze stad trekt. Als u dit leest, heeft dat nieuwe evenement 
al plaatsgevonden.

Hans Stumpel

Dreigend tekort aan 
Lourdeswater
Er blijkt een grote behoefte te zijn aan Lourdeswater want het 
is voor ons niet aan te slepen. Daarom doen we een dringend 
beroep op alle gebruikers om er zuinig mee om te springen. De 
eerstvolgende aanvoer is volgend jaar met Pasen dus zullen we 
lange tijd nee moeten leveren.
Mocht iemand een mogelijkheid hebben, of weten dat er iemand 
naar Lourdes gaat, die Lourdeswater voor ons mee kan brengen 
dan houden we ons aanbevolen.

Mart Kuipers

Familieberichten 
Gedoopt
Nolan Dubbeld 
Dyano van de Kasteele 
Aden Hagenaars 
Julie Borremans 
Jidenna Ugwu 
Zus Warmoeskerken 
Fayenna Rampart
Milo Soeters 
Krijn Delrue 
Naomie Kok  
Maud Stokvis 

Jaily van der Ven 
Eefje Hendrickx 
Joleny Hermsen 
Kay-Jay Otto 
Jayden Akbayir 
Mint Hillebrand 
Milan Gommers 
Elena Yalda
Robin de Jong 
Lisa van der Kort
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Toetreding R.K.-kerk
Hans Heijers

Getrouwd
Marc van Eekelen en Charlotte Franken
Niels Hermans en Maartje Simons 
Ricardo van der Heijden en Muriel Amable 
Benny Dor en Danique van Leenen

Overleden
Hilda Mol-Duym 92 jaar 
Jack Klaassen 83 jaar 
Miny van der Kamp-Lukken 92 jaar 
Kees van Dam 84 jaar 
Wim Zijp 87 jaar 
Annie Stumpel-de Looij 100 jaar 
Hélène van Zijp-Nuijtemans 69 jaar
Jacqueline van Rijen 90 jaar 
Riet van den Berg-Koolen 87 jaar 
Marie-Thérèse Hamer-Joosten 87 jaar 
Jan Weijdt 88 jaar 
Jan Frans Marie Janssens 84 jaar 
Betsie Franken-Verbogt 81 jaar 
Jan Hagenaars 92 jaar 
Zuster Gerarda Quintus 88 jaar 
Willy Wattimena-Neyman 89 jaar 
Cor van Bragt 80 jaar 
Papy Luneta 60 jaar 
Ellen Tuinder 58 jaar 
Lia Lint-Melisse 67 jaar 
Piet Schoonen 77 jaar 

Lieve kracht
Wie was het die de zon verzon

toen de allereerste dag begon

die sterren aanstak voor de nacht

het eerste vlokje sneeuw bedacht.

Wie blies de wind zijn adem in

gaf mens en dier hun wezen.

Wie schreef de teksten, welke pen

voor merels en voor mezen.

Je voelt als iemand huilt of lacht,

of als de regens zingen,

dat zich een grote lieve kracht

verbergt in alle dingen.

Toon Hermans
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