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Van de redactie
We begonnen het jaar met een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst. 
Dat die bijeenkomst in de smaak gevallen is, bleek wel: we kregen 
maar liefst drie verslagen! Uiteraard konden we er maar één 
plaatsen. Het verdere resultaat van ons redactiewerk ligt voor u.

Dat we, de Kersttijd amper achter ons, al aan Pasen denken, ziet 
u al in de inhoudsopgave. We zijn een jubileumjaar ingegaan van 
onze pastoor maar ook van de Maria Ommegang en dat levert 
uiteraard ook bijdragen op. Alles bij elkaar kregen we zo veel 
binnen dat we hier en daar hebben moeten inkorten en artikelen 
hebben doorgeschoven naar het volgende nummer.

Vanuit Panama kregen we al een eerste reactie van de 
Wereldjongerendagen. De jongeren spelen trouwens weer een 
belangrijke rol in deze inZOOMen. Behalve veel informatie over 
de veertigdagentijd en Pasen is er natuurlijk informatie uit allerlei 
groepen die onze geloofsgemeenschap kleur geven. We maken 
kennis met de nieuwe dirigent van de Lievevrouwecantorij, er is 
een verslag van een indrukwekkende lezing van Mgr. De Korte 
en een oproep van het Team Doorgeefpunt. Genoeg om te lezen 
lijkt ons.

Als ook u een bijdrage wilt leveren, dan zien we die graag vóór of 
uiterlijk op 26 april tegemoet.

Ton Segers

Colofon
Jaargang 11 nummer 2, 2019
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:
Jan Foesenek, diaken / teamleider
Fredi Hagedoorn - Timmermans, pastoraal werkster
Anton Janssen, diaken
Paul Verbeek, pastoor

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 april 2019 te 
worden aangeleverd. Het nummer verschijnt in de week van 20 mei.
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.-Gertudiskerk:  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 viering van woord en gebed
 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
Nw ABG zusters: Maandag, dinsdag, donderdag 
 en vrijdag 09.15 uur
Nwe 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.

Inhoud
• Van de redactie 2
• Colofon 2
• Hij is niet hier, Hij is verrezen! 4
• Triduüm Sacrum in de Lievevrouweparochie 4
• Vastenactie 5
• Hongerdoek: ’Levend water 7
• Activiteiten in de vastentijd  7
• Goede Week en Pasen 9
• Goede Week in woon- en zorgcentra 9
• Seniorenmiddagen 9
• Van de bestuurstafel  10
• Nieuws vanuit de PCC 10
• Parochie: Ook een goed doel! 11
• RK Begraafplaats Bergen op Zoom 11
• Nieuwjaarsontmoeting 12
• Nancy van der Zande in actie  12
• Door mensen gedragen 14
• Op Bedevaart naar 15
• Een belofte die doorgaat 15
• Gunita Kronberga  16
• Geef Mij Je Hand 17
• On the Move upd@ate 18
• Wereldjongerendagen 18
• Muziek in de St.-Gertrudiskerk 19
• Sam’s Kledingactie 19
• Lezing mgr. Gerard de Korte 20
• Doorgeefpunt 21
• Cursus Diaconale Journalistiek 21
• Biddende Moedersdag 22
• Adverteren in inZOOMen wordt mogelijk 22
• Familieberichten 23
• Kerkelijk huwlijk 23

3



Hij is niet hier, Hij is verrezen!
Dat is de boodschap van de twee mannen in een stralend wit kleed 
aan de vrouwen die in de vroege morgen naar het graf gingen op 
de eerste dag van de week. Wat moet er door de vrouwen heen 
gegaan zijn als ze zien dat de steen voor het graf weggerold is? 
Alsof dat niet genoeg is, vinden ze het graf leeg. Misschien denken 
ze: kunnen ze Hem die nu gestorven is niet met rust laten! Is het zo 
al niet erg genoeg! Veel kans om te denken, krijgen ze niet. De twee 
mannen in stralend wit maken duidelijk dat de Heer is verrezen. 
Hij leeft op nieuwe wijze. Gaandeweg zullen ze ontdekken wat dat 
betekent.

De herinnering aan Hem, maakt duidelijk hoe ze nu verder moeten. 
Ze ervaren Hem als levend aanwezig ook al is Hij gestorven. Dat 
is het niet te vatten wonder van Pasen. Hier draait ons geloof om. 
Door de verrijzenis van Jezus, die wij de Christus mogen noemen, 
heeft de dood niet het laatste woord. Zijn levensboodschap gaat 
verder. Het wordt een Blijde Boodschap: Evangelie.

Nog steeds heeft onze Heer wereldwijd vele volgelingen, die in Zijn 
Geest bouwen aan het Rijk Gods hier op aarde. Ook hier in onze 
eigen parochie mag het Pasen worden: Hij is niet hier, Hij is verrezen! 
We mogen zijn Blijde Boodschap vorm en inhoud geven in onze 
gemeenschap en daarbuiten. Het Paasgeloof kan ons tot steun en 
kracht zijn bij alles wat we op ons levensbord te verwerken krijgen. 
Op het ene moment mogen we de ander dragen in zijn zorgen, 
pijn en verdriet en op het andere moment zijn we degenen die zich 
gedragen mogen weten. Zo zijn we ten volle gemeenschap in Zijn 
Naam! We mogen getuigen dat de dood en doodlopende situaties 
nooit het laatste woord hebben. Hij is niet hier, Hij is verrezen!

Zalig Pasen!
Pastoor Paul Verbeek

Triduüm Sacrum in de 
Lievevrouweparochie
Voor het eerst zullen in onze parochie de vieringen van Witte 
Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake in de OLV van 
Lourdeskerk plaatsvinden. Dit gebeurt op nadrukkelijk verzoek van 
onze bisschop, die graag ziet dat deze vieringen in de parochiekerk 
gevierd worden. Het is immers één viering. Daarom wordt de zegen 
niet gegeven op Witte Donderdag en Goede Vrijdag en verdwijnen 
de klokken na het Gloria op Witte Donderdag en komen ze terug bij 
het Gloria in de Paaswake.
HMR zal de viering van Witte Donderdag verzorgen. Goede Vrijdag 
en de Paaswake zullen verzorgd worden door het Kerkkoor Onze 
Lieve Vrouw van Lourdes. De Kruisweg zal in beide kerken gebeden 
worden.
Van harte hoop dat we met velen het Heilig Triduüm mogen vieren.

Pastoor Paul Verbeek
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Schoon water verandert alles!
Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken 
of thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een 
luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon water 
uit komt. In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak 
ook onveilig. Dat veroorzaakt talloze problemen. Vastenactie steunt 
diverse projecten die schoon water dichtbij mensen brengen. En 
daarmee worden levens blijvend veranderd!

De beschikbaarheid van schoon water heeft grote invloed op 
het leven van mensen in ontwikkelingslanden. Omdat water ook 
grote invloed heeft op de sociale structuren in een gemeenschap, 
investeert Vastenactie in 2019 niet alleen in voorzieningen 
en materialen, maar ook in de oprichting en begeleiding van 
zogenaamde ‘watercomités’. Eén van de taken van dit comité is 
het handhaven van de hygiëne rondom een waterput .Daarnaast 
moet ze toezien op eerlijke verdeling en toegankelijkheid van de 
watervoorziening. Hoe die voorziening concreet wordt gebouwd, is 
afhankelijk van de lokale situatie.

Vastenactie steunt ieder jaar projecten over de gehele wereld 
die zorgen voor veilig, bereikbaar water. In 2019 staan er 5 
waterprojecten in de schijnwerpers:
1. Een waterput voor Baboursaye in Niger. In dit dorp wil Vastenactie 

een waterput slaan en speciale watercomités oprichten die de 
waterbron gaan beheren.

2. Goed waterbeheer in Kivu in Congo. In het Masisi-gebied in noord 
Congo wil Vastenactie helpen het waterbeheer en de kennis 

van hygiëne te verbeteren. Er 
worden watercomités opgericht 
waar speciale aandacht is voor 
participatie van vrouwen.

3. Schoon water bij de hand op 
Flores in Indonesië. Door de 
afgelegen ligging, heeft meer 
dan de helft van de dorpen 
in het berggebied van Flores 
geen toegang tot schoon 
drinkwater. Er worden o.a. 
watervoorzieningen aangelegd 
en toiletten gebouwd.

4. Veilig drinkwater in Jocote Arriba 
in Nicaraqua. De inwoners van 
Jocote Arriba zijn aangewezen 
op het vervuilde water van de rivier. Dit leidt tot infecties met 
parasieten en ziektes als diarree. Een waterput en elektrische 
pomp (die werkt op zonnepanelen!) gaan zorgen voor veilig 
drinkwater in het dorp.

5. Een duurzame watervoorziening in het Kambia district in Sierra 
Leone. Vervuild water zorgt hier voor veel ziektes onder de 
bevolking. Dit project zorgt ervoor dat de drie dorpen in dit gebied 
een waterpomp krijgen.

Meer over deze projecten kunt u lezen op de website van 
Vastenactie.

Graag willen wij als parochie deze projecten steunen. Daarom 
worden er in de vastentijd wederom diverse activiteiten 
georganiseerd door de werkgroep NoordZuid (zie elders in dit blad) 
met als belangrijkste doel geld inzamelen voor Vastenactie. De 
caritascollecte, bestemd voor de Vastenactie, is in alle vieringen in 
beide kerken in het weekend van 9 en 10 maart.

Werkgroep NoordZuid
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Hongerdoek: ‘Levend water’
Van Aswoensdag (6 maart) tot aan Pasen hangt er in beide kerken 
weer een ‘Hongerdoek’. Dit jaar is het een doek uit 1984 uit India 
“Levend Water”. Er is voor dit hongerdoek gekozen, omdat het 
perfect aansluit op het thema van de Vastenactie 2019: Schoon 
water verandert alles!

De Indiase kunstenaar Jyoti Sahi is de maker van dit doek. 
In dit hongerdoek plaatst hij Jezus te midden van de armen en 
uitgeslotenen van de Indiase samenleving. Met zijn donkere huid is 
hij één van hen. Maar door hem kiest God voor de armen. Hij is het 
levend water, het licht van de wereld, de verrijzenis en het leven, 
zoals Johannes in zijn evangelie schrijft.

Het Hongerdoek heeft een aantal opvallende elementen uit de 
wereldgodsdiensten die in India voorkomen: islam, hindoeïsme, 
boeddhisme en christendom. Linksboven schilderde Jyoti Sahi 
een islamitisch mausoleum met graven er omheen en met daarbij 
de uit de dood opgewekte Lazarus. De paria’s, de dalits, de 
onaanraakbaren daaronder wonen vaak op de minste plekken in de 
dorpen waar ook de begraafplaatsen zijn. Gods lichtstraal verlicht 
ook hen. Het water (van de heilige rivier de Ganges!) neemt in het 
hindoeïsme een heel belangrijke plaats in, ook op dit Hongerdoek. 
Het water is levend water, de dood wordt overwonnen, de armsten 
krijgen er het eerst van te drinken. In de mandorla, de waterdruppel, 
heeft Jyoti de zus van Lazarus afgebeeld, Maria de luisterende. 
Rechts op de afbeelding zien we de Samaritaanse putten uit de 
stroom van het levend water dat Jezus is. Rechts op de afbeelding 
is ook Mozes te zien als een Indiase wijze; de amaltusboom en de 
vaas met lotusbloemen wijzen op de heiligheid van de plaats.
Op woensdagmiddag 13 maart 2019 om 14.00 uur kunt u een 
uitgebreide uitleg horen over dit Hongerdoek in de 
St.-Gertudiskerk.

Activiteiten in de vastentijd
Op woensdag 6 maart 2019 start de vastentijd, ook wel 40-dagentijd 
genoemd. Tijdens deze periode bereiden we ons voor op het 
Paasfeest. Deze 40 dagen zijn voor veel mensen een tijd van inkeer 
en bezinning onder andere door gebed, meditatie en vasten. We 
vragen ons af: “Heb ik genoeg? Heeft een ander wel genoeg”? 
Vasten is een hulpmiddel om los te komen van dingen die normaal 
veel tijd en aandacht vragen.
Maar vasten is ook iets van: ietsje meer doen, een schepje er 
bovenop doen, ten gunste van de mensen die het echt nodig 
hebben. Dat kan zijn door bijvoorbeeld Vastenactie te ondersteunen.

In onze parochie worden er al een aantal jaren diverse activiteiten 
door de werkgroep NoordZuid georganiseerd die ons kunnen 
inspireren in deze 40-dagentijd.
Ook dit jaar is dat hopelijk weer het geval. Iedere woensdag in 
de vastentijd, in de middag en/of in de avond, is er ergens in de 
parochie een activiteit die gekoppeld is aan het project van de 
Vastenactie.

Een steeds terugkerende activiteit is de vastenmaaltijd. Vanaf 
woensdag 13 maart kan er iedere week ’s avonds gegeten worden 
in het parochiecentrum, Burg. Stulemeyerlaan 8.
Daar wordt voor 25 mensen door Janine de Kok een sobere, maar 
voedzame maaltijd gekookt. Om 18.00 uur gaan we aan tafel. Iedere 
woensdag nodigt de werkgroep een groep mensen uit, maar u bent 
altijd welkom. Graag wel even opgeven bij het parochiecentrum, 
tel. 233 574.

Programma:
1. Woensdag 6 maart is het Aswoensdag
 In beide kerken is er om 19.00 uur een viering met wijding van 

de as en het uitdelen van de askruisjes.
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2. Woensdag 13 maart, 14.00 uur Uitleg hongerdoek 
in de St.-Gertrudiskerk

 In beide kerken hangt dit jaar de hongerdoek “Levend water”. 
Hoe kunnen wij hier naar kijken, wat zien we en wat betekent dit 
alles? Hierover krijgt u deze middag o.l.v. Corrie Hamers uitleg.

 18.00 uur Vastenmaaltijd, 19.30 uur Bijbels Leerhuis
 Samen lezen we een hoofdstuk uit het Lucas evangelie o.l.v. 

em. pastoor Rud Smit

3. Woensdag 20 maart
 18.00 uur Vastenmaaltijd, 19.30 uur Vastenproject
 Bezinningsavond en uitleg over het project van de Vastenactie 

2019: Schoon water verandert alles! o.l.v. diaken Anton Janssen

4. Woensdag 27 maart
 18.00 uur Vastenmaaltijd, 19.30 uur Diaconaal Beraad
 Ontmoeting en uitwisseling van vrijwilligers van de diaconale 

werkgroepen in onze parochie, o.l.v. diaken Jan Foesenek

5. Woensdag 3 april, 14.00 uur Wandeling bij Fort Roovere
 We gaan samen een meditatieve wandeling maken o.l.v. 

pastoor Paul Verbeek en komen dicht bij het water te lopen  
18.00 uur Vastenmaaltijd

6. Woensdag 10 april
 18.00 uur Vastenmaaltijd, 19.30 uur Bijbels Leerhuis
 Deze keer behandelen we verhalen uit de Bijbel die met water 

te maken hebben, o.l.v. em. pastoor Rud Smit

7. Woensdag 17 april, 19.00 uur Chrismaviering in de H. 
Willibrorduskerk in Teteringen

U ziet: de verscheidenheid is groot en er zit dan ook vast wel iets 
bij voor u. Wel wordt er gevraagd of U zich voor de activiteiten wilt 
opgeven, zodat de werkgroep een idee heeft hoeveel mensen er 

komen. Dit kan op het parochiecentrum (tel. 233 574) of per mail bij 
Corrie Hamers (corriehamers@home.nl).
Bij al deze activiteiten kunt u de zgn. “vastenpot” zien staan. 
Hierin kunt u een vrijwillige bijdrage doen die bestemd is voor de 
Vastenactie. Alvast hartelijke dank hiervoor!
Vanaf Aswoensdag ligt er achter in de kerken een folder met alle 
activiteiten in de vastenperiode in onze parochie. Daar staat dan 
ook de begintijd in en waar u verwacht wordt. Ook op de website 
(www.lievevrouweparochie.nl) kunt u alle informatie lezen, evenals 
in de Bergse Bode. Wij hopen u een keer te ontmoeten en zo samen 
op weg te gaan naar het Paasfeest.

Werkgroep NoordZuid
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Goede Week en Pasen
Boeteviering
Als voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen:
dinsdag 9 april 19.00 uur in de St.-Gertrudiskerk
Paastriduüm
De vieringen van Witte Donderdag (18 april), de plechtige viering 
van Goede Vrijdag (19 april) en de Paaswake (20 april) zijn liturgisch 
één doorlopende viering. We noemen deze serie vieringen het 
Paastriduüm. Om die onderlinge relatie zichtbaar te maken, zal 
pastoor Paul Verbeek samen met de leden van het pastoraal team 
in elke viering voorgaan en wordt het gehele Paastriduüm gevierd 
in de parochiekerk OLV van Lourdes.
De Kruisweg op Goede Vrijdag is in beide kerken om 15.00 uur.
Het Paastriduüm ziet er als volgt uit:
Witte Donderdag:  19.00 uur OLV van Lourdeskerk
Goede Vrijdag:  15.00 uur St.-Gertrudiskerk
 15.00 uur OLV van Lourdeskerk
 19.00 uur OLV van Lourdeskerk
Paaswake:  21.00 uur OLV van Lourdeskerk
Pasen:  Eerste Paasdag (21 april) is in beide kerken  
 een Eucharistieviering:
 09.30 uur in St.-Gertrudiskerk en
 11.00 uur in de OLV van Lourdeskerk
Tweede Paasdag:  11.00 uur Stedelijke Eucharistieviering 
 in de St.-Gertrudiskerk
Bloemen Kruisweg: Op Goede Vrijdag 19 april kruisweg om 15.00 
uur in zowel de St.-Gertrudiskerk en de OLV van Lourdeskerk. Voor 
de kruisverering mag u bloemen meebrengen.
Samen Pasen Vieren: Zaterdag 20 april van 16.00 - 17.00 uur in de 
St.-Gertrudiskerk voor kinderen uit groep 3 t/m 8 van de basisschool 
en hun familie. Tweede Paasdag (21 april) 9.30 uur Peuter en 
Kleuterviering in de St.-Gertrudiskerk voor alle peuters en kleuters 
en hun familie rond het thema: ‘Hij is hier niet, Hij is verrezen!’.

Goede Week woon- en zorgcentra
Reigershorst: dinsdag 16 april 10.30 uur: 
 pastoor Paul Verbeek
 en ds. Willem Vermeulen 
Het Nieuwe ABG: Donderdag 18 april 14.00 uur
 diaken Jan Foesenek en pastor Ulla Berger
Gebedsruimte ABG: donderdag 18 april 9.15 uur: em. pastoor  
 Rud Smit
 vrijdag 30 maart 15.00 uur: 
 pastor Lenie Pepels
Stuijvenburgh: donderdag 18 april: 14.00 uur: 
 pastor Fredi Hagedorn 
 en ds. Willem Vermeulen
Jacquelineflat: donderdag 18 april 14.30 uur: 
 ds. Wim Lolkema en pastor Lenie Pepels
Meilustflat: vrijdag 19 april 15.00 uur: 
 ds. Wim Lolkema en em. pastor Jo Staps

Seniorenmiddagen
Na inspirerende seniorenmiddagen gaan we op weg naar 
Pasen. In de Ontmoetingskerk op dinsdag 9 april om 14.30 uur 
en op woensdag 10 april in het steunpunt voor ouderen aan het 
Zonneplein om 14.00 uur. Het thema van deze middagen is: 
“Hij is niet hier, Hij is verrezen”.
Onze vaste bezoekers krijgen een persoonlijke uitnodiging.

De werkgroep
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Van de bestuurstafel
Beste parochianen,

Het is een hele opluchting dat er, na lang zoeken, een nieuwe 
dirigente voor de Lievevrouwecantorij is aangetrokken. Eind 
vorig jaar is Gunita Kronberga begonnen als dirigente van de 
Lievevrouwecantorij van onze parochie. Ik wens haar en de leden 
van het koor heel veel succes met repetities en bij met name 
uitvaarten en huwelijken in onze beide kerken.
Met ingang van dit jaar is het mogelijk dat dit blad ruimte beschikbaar 
stelt aan adverteerders. We hopen dat door het plaatsen van 
advertenties de uitgaven van dit periodiek gedeeltelijk of geheel 
worden gecompenseerd.
De financiën spelen onze parochie nog steeds parten. Willen wij 
als parochie in dit deel van het land continuïteit bieden met onze 
dienstverlening, dan behoren niet alleen onze organisatie op orde 
te zijn, maar ook de financiën. Een speciale werkgroep is aan de 
slag om tot meer inkomsten te komen en het bestuur van onze 
parochie wil beelden verkrijgen over de situatie voor de komende 
jaren. Het gevolg hiervan is, dat er een transparant beleid komt om 
dienstbaar en betekenisvol voor onze samenleving te blijven zijn.
Onze vrijwilligers spelen een cruciale rol in de parochieorganisatie. 
Zonder de vele vrijwilligers is het niet doenbaar voor de parochie 
om te functioneren zoals nu. Aan hen ben ik ontzettend veel dank 
verschuldigd voor hun grote en blijvende inzet. Wat verzetten vele 
vrijwilligers heel wat bergen! Dank hiervoor.
Nog wat voor in uw agenda … Op dinsdag 23 april 2019 viert 
onze pastoor Paul Verbeek zijn zilveren priesterjubileum. Over de 
activiteiten van deze dag meteen volgend op Tweede Paasdag 
ontvangt u nog nader bericht. Ook dan hoop ik u te mogen 
ontmoeten.

Namens het bestuur van de Lievevrouweparochie
Jan van Wijk, vice voorzitter

Nieuws vanuit de PCC
Het is even geleden dat ik een geluid vanuit de PCC heb laten 
horen. Deze organisatie van onze parochie kan op enkele 
plaatsen versterking gebruiken.

Wilt u als vrijwilliger meedoen met werkzaamheden binnen de 
parochie vraag dan naar de mogelijkheden. Niet denken dat kan 
ik niet, een ieder van ons heeft kwaliteiten.Zeker te weten dat u blij 
wordt om samen met anderen bezig te zijn in een werkgroep.
We zijn bezig om met een aantal aanvullingen zaken rondom nieuwe 
vrijwilligers nog beter te regelen: er komt een inschrijfformulier, een 
kennismakingsgesprek en een vacature bank.
Gewoon: duidelijk zijn tegenover elkaar.

Elke vergadering van de PCC staat er op de agenda: Contact 
werkgroepen. Dit is voor ons heel belangrijk, u bent van 
onschatbare waarde! Zonder uw medewerking en inzet bestaat 

er geen organisatie. Maar 
er kan ondanks alle goede 
bedoelingen toch wel eens 
wat mis gaan. Heb daar 
begrip voor en steun elkaar. 
Samen kunnen we veel!

Nogmaals een oproep voor 
vrijwilligers, jullie zijn van 
harte welkom.
Wilt u meer informatie bel 
mij: 0164 – 243 066.

Gerard Akkermans
voorzitter PCC 

Lievevrouweparochie
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Parochie
Ook een goed doel!
In onze huidige samenleving worden we overladen met vragen 
van allerlei goede doelen. We vergeten dan bijna dat de kerk - 
onze parochie - ook een goed doel is. Als kerken wordt de Actie 
Kerkbalans in januari van elk jaar landelijk gevoerd om dit goede 
doel onder uw aandacht te brengen. Het motto van de actie is 
dit jaar “Geef voor je kerk”. Onlangs hebt u waarschijnlijk een 
brief van de parochie over de Actie Kerkbalans ontvangen om de 
Lievevrouweparochie fi nancieel te ondersteunen. Wij hopen dat 
de brief u heeft doen besluiten om deelnemer te worden aan de 
Actie Kerkbalans of deelnemer te blijven. Uw - overigens vrijwillige - 
bijdrage wordt zorgvuldig besteed aan vieringen en pastorale zorg, 
kerkkoren, bloemversiering, verlichting en verwarming, maar er is 
ook geld nodig voor het onderhoud van de kerken en de pastorie.
Mocht u onverhoopt geen brief thuis ontvangen hebben en toch 
willen bijdragen kan dat natuurlijk altijd. Meer informatie vindt u op 
de website van de parochie (www.lievevrouweparochie.nl). Hier 
leest u ook over eventuele fi scale voordelen, als u een bijdrage doet 
over vijf aaneengesloten jaren. Hartelijk dank voor uw kerkbijdrage!

Werkgroep Actie Kerkbalans
Diaken Jan Foesenek

RK Begraafplaats
Het volgende project op de begraafplaats, waarmee we zijn 
begonnen, betreft het ruimen van daarvoor in aanmerking 
komende graven. Welk traject wordt hiervoor gevolgd?
Hierbij is het uitgangspunt dat de rechthebbende, na afl oop van een 
periode waarvoor grafrechten zijn betaald, van het bestuur van de 
RK Begraafplaats een voorstel krijgt om weer voor een bepaalde 
periode de grafrechten te verlengen. Wanneer rechthebbende 
de grafrechten wil verlengen en heeft betaald, dan blijft het graf 
in- tact. Als de rechthebbende, of andere familieleden, afziet van 
verdere verlenging en/of een afstandsverklaring tekent, dan kan 
het bestuur van de RK begraafplaats overgaan tot het ruimen van 
het graf. Dit houdt in dat de grafsteen wordt verwijderd, maar dat 
het graf, inclusief de overblijfselen van de overledene, op dezelfde 
plaats blijft liggen, maar dan geen herkenningspunten meer 
heeft. Het graf zelf blijft dus onaangeroerd. Behalve de hierboven 
aangeduide graven zijn er ook graven waarvoor al geruime tijd 
door diverse omstandigheden, geen verlengingen meer worden 
betaald. Voordat deze graven worden geruimd, wordt er, conform 
de voorschriften, op de grafsteen een sticker geplaatst of op een 
andere manier kenbaar gemaakt dat het graf zal worden geruimd. 
Ook op de aanplakborden op de begraafplaats en onze website, 
www.rkbegraafplaatsboz.nl wordt dit kenbaar gemaakt. Op deze 
manier willen wij de eventuele betrokkenen van de overledenen 
in kennis stellen van het ruimen van het graf. Zo er na 6 maanden 
geen reactie is ontvangen, dan worden deze graven defi nitief 
geruimd. Mocht een rechthebbende en of andere familieleden 
eventueel toch nog verlenging van grafrechten op prijs stellen, 
dan kan hierover met de beheerder contact worden opgenomen, 
telefoon 0164-265989 of via e-mail info@rkbegraafplaatsboz.
nl. Op deze wijze willen wij bijdragen aan de maatschappelijke 
ontwikkelingen en u met deze berichtgeving op de hoogte brengen 
van veranderingen die plaats hebben gevonden en nu nog 
plaatsvinden op de RK begraafplaats aan de Mastendreef nr.3.

Ton Verdult
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Nieuwjaarsontmoeting
Zaterdag 12 januari jl. was er in Den Enghel weer de jaarlijkse 
Nieuwjaarsontmoeting van de parochie. Rond 14 uur opende 
diaken Anton Janssen de middag en heette iedereen welkom.

De vice - voorzitter van het parochiebestuur, dhr. Jan van Wijk, 
vertelde over de zaken die momenteel de aandacht vragen 
op bestuurlijk vlak. Vervolgens kreeg pastoraal werkster 
Fredi Hagedoorn het woord en mocht zij het gesprek aangaan 
met speciale gasten voor een heuse Meet & Greet. Omdat op 
zondag 30 juni a.s. voor de 75e keer de Maria Ommegang door 
de straten van Bergen op Zoom trekt, waren kapelaan Ooijens en 
zijn petekind mevrouw Jeannette van ’t Hof - Gouverneur speciaal 
uitgenodigd. De ongeveer 170 aanwezigen luisterden aandachtig 
naar de verhalen uit het vroegere leven van kapelaan Ooijens, 
die wordt vertolkt door Cyriel Poppelaars. En hoe de vroegere 
echte kapelaan Ooijens als peetoom in de herinnering van zijn 
petekind, mevrouw Jeannette is gebleven toen hij in de pastorie 
woonde met de mooie, grote tuin, waar het zo fijn spelen was 
voor haar en waar ook de paaseitjes zo goed in verstopt lagen. 
Nadat diaken Jan Foesenek de aanstaande Aktie Kerkbalans extra 

onder de aandacht bracht 
en aanbevolen had, bracht 
pastoor Paul Verbeek 
een toost uit op een voor 
iedereen hopelijk gezond 
en mooi 2019.
In de entreehal was er 
gelegenheid nog een 
flesje parochiewijn, kerk 
- koekbakvormpjes, 
kerkkoekjes en 
kerkspeldjes te kopen om 

daarmee onze geloofsgemeenschap weer extra te steunen. Ook de 
Maria Ommegang was vertegenwoordigd met promotiemateriaal. 
Tevens was er een infotafel met flyers van de bisdombedevaart die 
van 12 tot 19 oktober a.s. door Italië trekt. In de spiegelzaal kon 
men naar een film kijken waarin het programma gepresenteerd 
werd van die pelgrimsreis.
Al met al kunnen we weer terugzien op een gezellige middag en 
een goede start van het nieuwe jaar.

Elma Bastianen-Luijks

Nancy van der Zande in actie
Het is goed om eens nader kennis te maken met een van onze 
trouwste schrijfsters. Haar naam is Nancy van der Zande. Ze 
is 34 jaar geleden geboren in Bergen op Zoom, getrouwd met 
Sjors en thuisblijfmama van Elisa. Zij laat ons kennis maken met 
het Jongerenpastoraat On The Move en Geef Mij Je Hand, een 
activiteit binnen onze parochie voor de allerjongsten.

Nancy heeft na haar studie bij Jong Katholiek gewerkt als 
projectmedewerker voor de Katholieke Jongerendag, en het 
tienerprogramma voor Taizé in Rotterdam opgezet. Daarna is zij 
jongerenwerker in het Bisdom Breda geweest en heeft in die functie 
de reis naar de WJD van 2011 in Madrid geleid, en vervolgens 
samen met het bisdom Rotterdam de WJD naar Rio de Janeiro 
georganiseerd. Als jongerenwerker is zij ook betrokken geweest bij 
Lopend Vuurtje, de vormelingendag van het bisdom.

Twaalf jaar geleden, op Alpha cursus, ontmoette Nancy Petra Corbet 
en deze vroeg haar om mee te komen draaien in de tienergroepen. 
Later, bij de Leesgroep, werd Nancy door Miriam van Esveld 
gevraagd om mee te helpen in Vormselwerkgroep en tenslotte vroeg 
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pastoraal werkster Mary Zopfi Nancy om aan te sluiten bij de peuter- 
kleutergroep Geef Mij Je Hand.

Lopend Vuurtje is voor de vormelingen van Bergen op Zoom de start 
van het vormselproject. Tijdens deze voorbereiding komen ze ook 
in contact met On the Move. In deze groep wordt gebruik gemaakt 
van het programma Youth For Christ en is het mogelijk om met een 
mix van spelletjes en serieus bezig zijn een link te leggen tussen 
hedendaagse thema’s en de vraag: Hoe zou Jezus hierover denken? 
Tieners zijn kritisch en stellen vragen. Belangrijk gegeven hierbij is 
om ze enthousiast te maken en bij de kerk te houden. On The Move 
is voor jeugdigen tot 16 jaar. Daarna kunnen zij aansluiten bij The 
Next Step. Af en toe proberen de On the Move leiders de tieners uit 
te nodigen om samen naar de zondagsviering te gaan en dan zoveel 
mogelijk bij elkaar te zitten, zodat zij zich verbonden voelen.

Geef Mij Je Hand bestaat alleen maar uit een viering, maar dan 
wel een heel bijzondere, waarbij diaken Jan Foesenek de leiding 
heeft. In twintig minuten tijd leren de peuters en kleuters een liedje, 
wordt een verhaaltje gelezen, krijgen ze een cadeautje (dat gelinkt 
is aan het thema) en leren ze het kerkgebouw kennen. Het is vaak 
de enige keer dat de kleine kinderen en hun ouders naar de kerk 
gaan. Een wereld van verschil met het werken met jongeren; maar 
wel een leuk verschil.

In de Veertigdagentijd worden met Geef Mij Je Hand twee vieringen 
gehouden. De kinderen kunnen dan o.a. op tweede Paasdag eieren 
gaan zoeken. Voor de vormelingen, tieners en jongeren is er het 
Paastriduüm. Zij gaan samen met ouders naar The Passion in 
Dordrecht wat een bijzondere ervaring zal worden voor iedereen. 
Op Goede Vrijdag doen de Jongeren mee aan de Kruisweg en zij 
worden ook betrokken bij de Paaswake.

Mary en Fredi hebben de groep Kind en Kerk opgericht. Hierin 
zijn alle groepen vertegenwoordigd die binnen de parochie met 
kinderen in de basisschoolleeftijd aan het werk zijn. Drie keer per 
jaar hebben zij overleg en houden ze elkaar op de hoogte van hun 
activiteiten. Deze begeleiding is nu in handen van de diaken Anton 
Janssen en pastoraal werkster Fredi Hagedoorn.

De parochiegemeenschap vindt Nancy erg belangrijk: je verplaatsen 
in de ander, samen geloven, van elkaar leren, elkaar proberen te 
helpen en iedereen welkom te laten zijn. Dit geldt voor de ouderen 
maar ook voor de allerkleinsten die zich tijdens een viering weleens 
laten horen. Het is goed dat zij er zijn en ook willen blijven. De jeugd 
heeft de toekomst en zolang zij worden begeleid door mensen 
zoals Nancy komt dat zeker goed. 
Nancy, veel succes met de kinderen, groot en klein, Dank je wel 
voor je mooie verhalen en je tijd.

Lucie Venmans
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Door mensen gedragen
Pastoor Paul Verbeek 25 jaar Priester
Het had niet veel gescheeld of onze pastoor had zijn zilveren 
priesterjubileum in België gevierd, in de Franciscusparochie 
in Merksem. Dat had nl. de uitkomst kunnen zijn van zijn toch 
wat merkwaardig pad naar het Priesterschap. Vanaf de lagere 
school, “ik wilde pastoor worden”, via het Mollerlyceum, op aanraden 
van zijn catechesedocent naar Heerlen voor een theologiestudie. 
Pauls belangstelling voor het Belgische bisdom Antwerpen, dat 
25 jaar bestond en zijn contacten aldaar, brachten hem voor 
een stage naar Merksem. Uiteindelijk koos hij gelukkig toch voor 
zuidwest Nederland. Na zijn wijding werd hij gestationeerd in Goes, 
Oudenbosch en Zierikzee voor hij in Bergen zijn domicilie kreeg.

We kennen Paul allemaal als een druk man. Zijn duobaan als pastoor 
en vicaris, is zwaar maar ook uitdagend. Zo’n vertrouwensbaan waarin 
vaak allerlei onderlinge problemen moeten worden opgelost, geeft 
veel voldoening. Omdat hij nu pastoor is in een stad, hoeft hij voor 
zijn parochie minder te reizen dan toen hij parochies op Beveland en 

Schouwen - Duiveland 
moest bedienen. 
Gevraagd naar zijn idool 
was hij snel. Pastoors in 
Steenbergen, Welsing 
en Sanders, waren echte 
“mensenmensen”. 
Zij brachten de kerk 
heel dicht bij de 
gemeenschap. Pastoor 
Nieuwlaat was erg voor 
de stijlvolle Eucharistie, 
ook iets dat Paul sterk 
aantrekt.

Paul vindt het jammer dat er nog steeds mensen zijn die een blik 
op het grote geheel missen. We zijn in het prachtige bezit van een 
stadskerk en een parochiekerk en mensen zouden zich in beide 
geheel thuis moeten kunnen voelen. Overigens is het bisdombreed 
dat mensen hun eigen plekje verdedigen. De integratie kost tijd, 
maar vordert gestaag. Dat is heel hoopvol naar de toekomst van 
de kerk algemeen: alles wordt anders. Er ontstaat een kerngroep 
(nadrukkelijk geen eliteclub) die voorwaarden scheppend is. Die 
groep zal niet groter worden, die mensen zijn steeds meer betrokken 
op elkaar. Dat we een bescheidener rol spelen hoeft niet erg te zijn, 
als we maar de creativiteit houden om een duidelijke stem te blijven 
in de samenleving. Paus Franciscus gaat ons voor.
Zijn opzoeken van de mensen in de periferie van de samenleving 
gaat in de toekomst belangrijke vruchten geven is het stellig 
vertrouwen van Paul.

Ook onze eigen geloofsgemeenschap staat voor nieuwe uitdagingen. 
De twee profielen stads - en parochiekerk, moeten elkaar gaan 
versterken. De plannen om de ingang van de St.-Gertrudiskerk weer 
naar de Grote Markt te brengen passen daarbij. Verder zouden we 
meer aandacht moeten schenken aan de groepen die onze stad al 
van oudsher kleuren. Zo heeft een collega in Venray de aandacht 
specifiek gevestigd op de kermismensen, kermis is toch in het 
katholiek geloof geworteld. De kermismensen hebben het moeilijk 
en verdienen dus ook extra aandacht vanuit de kerk.
Vragend naar hoe Paul zijn zilveren Priesterjubileum benadert, zegt 
hij: “een dankjewel aan Onze Lieve Heer, dankbaar voor hoe ik de 
afgelopen 25 jaar gedragen ben door mensen van nu, maar ook 
door mensen die er niet meer zijn en hoe ik er zelf ook mocht zijn 
om mensen te dragen”.

We wensen Paul toe dat hij in goede gezondheid nog vele jaren 
die steunpilaar mag blijven voor vele mensen, in en buiten onze 
geloofsgemeenschap.

Ton Segers
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Op Bedevaart naar
Banneux
Voor de 65e keer op bedevaart naar Banneux. 
De jubileum - bedevaart is van 10 tot en met 
14 mei en de dagbedevaart op zondag 12 mei. 
‘Gebed, bezinning, ontmoeting en ontspanning’ 
zijn de kernwoorden die horen bij een bedevaart 
naar de Maagd der Armen in Banneux.
Gezamenlijk of individueel gebed, bezinning 

door middel van de aangeboden vieringen, gesprek met 
medepelgrims of onze gedreven vrijwillige medewerkers en 
ontspanning tussen het hele gebeuren door of op de tombola-
avond (maandag). Kijk op www.banneux-breda.jouwweb.nl voor 
meer informatie of bel naar 612 973.

Beauraing
Voor de 72e keer op zorgbedevaart naar 
Beauraing in het weekend van 22-23-24 
juni (aanmelden tot en met 15 mei). De 
dagbedevaart is op zondag 23 juni (aanmelden 
tot en met 1 juni).

Vicaris Paul Verbeek is sinds 1996 voorzitter 
van het Comité Pro Maria en gaat jaarlijks 
mee. Het jaarthema dit jaar luidt: “Ik zal aan 
elkeen in het bijzonder iets zeggen”.
Donderdag 21 maart is er in de OLV van 
Lourdeskerk een informatieavond.

We starten om 19.00 uur met gebed bij de Lourdesgrot en 
aansluitend krijgt u uitleg en foto’s te zien over het mooie, 
ingetogen heiligdom van Maria met het Gouden Hart.
Zie voor meer info: www.bedevaartbeauraing.nl of neem contact 
op met Elma Bastianen-Luijks, tel 250 420.

Kevelaer
Voor de 272e keer op bedevaart naar Kevelaer per 
touringcar op maandag 19 en dinsdag 20 augustus. 
Binnen het tweedaagse programma hebben we 
twee plechtige hoogmissen, een bezinningsdienst 
ter ere van Maria, een lichtprocessie, de kruisweg 
en afscheidslof.
In Kevelaer kun je ervaren dat je door gebed en 

de inspirerende omgeving tot rust kan komen en steun en kracht 
vindt voor de komende tijd.
We gaan even van huis om daarna gesterkt door de genade en de 
moederlijke troost van Maria weer huiswaarts te keren.
Stichting Broederschap Processie Kevelaer Bergen op Zoom e.o.; 
www.kevelaerbergenopzoom.nl.
Voor meer informatie Gerard Akkermans, tel. 243 066

In het spoor van Benedictus
Van 12 tot en met 19 oktober 2019 is 
de Bisdombedevaart naar Italië, waarin 
we de sporen volgen die H. Benedictus 
en zijn broeders en zusters hebben 

getrokken van Nederland naar Italië.
Het is een 8-daagse reis en de prijs zal rond de Euro 795 liggen, 
afhankelijk van het aantal deelnemers. We bezoeken verschillende 
benedictijnse kloosters om tenslotte uit te komen bij de abdij van 
Monte Casino, waar Benedictus ligt begraven. Tegelijk maken we 
een geestelijke reis om de benedictijnse wijsheid van geloof en 
leven te ontdekken.
In de aanloop naar de bedevaart worden door het Sint 
Franciscuscentrum verschillende activiteiten georganiseerd, 
zoals over de benedictijnse spiritualiteit, kloosterleven, 
heiligen en levenswijsheden. Een overzicht vindt u op www.
sintfranciscuscentrum.nl.
Inschrijven voor de bedevaart kan vóór 1 juni en in het 
Parochiecentrum liggen folders met meer info over de reis.
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Een belofte die doorgaat
Kapelaan Ooijens van de H. Maagdkerk in Bergen op Zoom deed 
tijdens zijn preek op 15 augustus 1942 de belofte dat er jaarlijks 
een dankstoet ter ere van Maria zou komen als de stad gespaard 
zou blijven voor groot oorlogsgeweld. De kapelaan hield woord. 
´Beloofd is beloofd´, gold ook hier. Op 15 augustus 1945 trok dus 
de eerste naoorlogse Maria Ommegang door de straten van Bergen 
op Zoom. Hij zal zich geen idee hebben kunnen vormen van de 
gemeenschapszin en het doorzettingsvermogen van de Bergen op 
Zoomse bevolking bij hun streven om deze belofte jaar in, jaar uit, te 
blijven waarmaken. Zondag 30 juni 2019 trekt de jubileumuitvoering 
van de Maria Ommegang voor de 75e keer door de straten met als 
thema: ‘Een belofte die doorgaat’. Alle reden voor het bestuur 
van de Ommegang om dit jaar extra goed uit te pakken. Ad Rooms 
schrijft een boek over 75 jaar Ommegang dat in mei van dit jaar 
gepresenteerd wordt. Daarin staan verhalen en foto´s door de jaren 
heen, beschrijvingen en interviews met mensen die deze stoet 
mee vorm gaven of dit nog doen. Het boek wordt in een beperkte 
oplage uitgegeven en kost 15 euro. Met een mail naar secretaris@
mariaommegang.nl kunt u dit boek nu al reserveren. Als het 
beschikbaar is, krijgt u nader bericht over ophalen en de betaalwijze. 
Verder wordt er een CD uitgegeven met Maria Ommegangliederen.
In de stoet zelf rijdt een nieuw onderdeel mee, een Verrijzeniswagen. 
Daarbij komen figuranten te lopen in een speciaal daarvoor 
ontworpen choreografie. De wagenbouwers en de kledinggroep van 
de Ommegang maken overuren, maar het resultaat zal er zeker zijn.
Sommige groepen kunnen nog figuranten gebruiken. Voor alle 
leeftijden zijn er wel plaatsen te vinden in een rol die bij u past. Of wellicht 
bij iemand die u kent. Mail daarvoor naar mariaommegangboz@
gmail.com.
Noteer 30 juni alvast in uw agenda. Als deelnemer of als toeschouwer 
bent u verzekerd van een bijzondere jubileumstoet. Beloofd!

Hans Stumpel

Gunita Kronberga 
Sinds december heeft 
de Lievevrouwecanto-
rij een nieuwe profes-
sionele dirigent. Haar 
naam is Gunita Kron-
berga. Ze is moeder 
van twee kinderen, 
woont in Roosendaal 
en is afkomstig uit 
Kuldiga, Letland.
Vanaf haar zesde jaar zingt Gunita bij diverse koren. Heel haar jeugd 
was verbonden met koorzang en het was dan ook geen wonder 
dat ze dirigente wilde worden. De eerste directie opleiding heeft ze 
gevolgd bij Muziekcollege in Ventspils. Vanuit dit college werden 
excursies door Europa georganiseerd en kwamen de leerlingen o.a. 
in Nederland terecht waar zij meestal bij gastgezinnen logeerden. 
Dank zij haar gastouders in Kloetinge kreeg Gunita de kans om 
verder te studeren aan het Rotterdams Conservatorium. Zij volgde 
daar vanaf 1999 tot en met 2003 de studie Klassieke koordirectie. 
De lessen werden gegeven in de Nederlandse taal en dat is moeilijk 
als je de taal niet machtig bent. Woorden als noot en maat kunnen 
dan van alles betekenen: maar onze dirigente heeft doorgezet en 
de studie afgemaakt. Haar vader heeft haar hierin steeds gesteund 
en aangemoedigd.
Gunita is een dankbare vrouw. Zij geniet van het leven en van 
haar werk dat ook haar hobby is. In 2000 is zij begonnen bij het 
St. Janskoor in Roosendaal. Dankzij dit koor kwam zij in aanraking 
met kerkmuziek maar Gunita was niet bekend met Gregoriaans 
en kerkmuziek. Om, tijdens haar studie, te kunnen werken heeft 
ze daarin waardevolle lessen mogen volgen bij Hans Smout. De 
katholieke geschiedenis en traditie en het katholieke geloof kende 
zij ook niet, maar zij heeft zich hierin verdiept. Na haar studie in 
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Rotterdam is zij teruggegaan naar Letland en heeft daar nog 
Pedagogie gestudeerd. Ze heeft als dirigente en muziekdocent 
gewerkt aan de Middelbare school maar wegens de economische 
crisis in Letland is Gunita in 2010 teruggekomen in Nederland.
Binnen een jaar is zij dirigent geworden bij de kerkkoren St. Janskoor 
uit Hoeven, Moeder Godskerk en St. Josephkerk in Roosendaal. 
Buiten de kerk is ze dirigente bij gemengd koor Vox Jubilans te 
Roosendaal, Het Zeeuws Mannenkoor in Goes en Gemengd Koor 
in Kapelle. Ook leidt ze een Lets Koor dat één keer per maand 
repeteert. Deze koorleden wonen verspreid door heel Nederland 
en de repetities zijn beurtelings in Roosendaal en in Amsterdam.

Zaterdag 6 oktober 2018 was de dirigentendag in Bergen op Zoom 
die werd geleid door Hans Smout. Hij was de reden dat zij naar dit 
evenement ging en hier kwam zij in contact met Cocky Asselbergs 
van de Lievevrouwecantorij. Dit koor was op zoek naar een nieuwe 
dirigent en onze Letse dame had interesse en tijd om deze taak te 
vervullen. Zij is dankbaar dat zij bij dit koor betrokken mag zijn en ze 
heeft veel bewondering voor de koorleden die geheel belangeloos 
willen zingen bij kerkdiensten. Het repertoire van de vieringen wordt 
bepaald in overleg met koorleden, familie en pastor. Soms wordt 
gevraagd of er een CD gedraaid mag worden. Dat kan: maar men 
moet er rekening mee houden dat de koorleden tijd vrijmaken om 
tijdens de kerkdienst te zingen en niet om zomaar aanwezig te zijn.
Uit de verhalen die ze vertelt, blijkt dat onze nieuwe aanwinst 
verbondenheid erg belangrijk vindt. Elkaar ontmoeten, met elkaar 
in aanraking komen en samen iets opbouwen en nodig zijn: het zijn 
kreten die uitzicht bieden en een doel voor de toekomst zijn. Als je 
niet weet wat er gaat gebeuren komt er onrust en dat is niet goed.
Het was een leuk gesprek met iemand die positief in het leven 
staat. Je werd gewezen op feiten waar je niet bij stilstaat maar toch 
dieper over na gaat denken. Ik wil Gunita veel plezier en succes 
toewensen in de Lievevrouweparochie maar in het bijzonder bij de 
Lievevrouwecantorij.

Lucie Venmans

Geef Mij Je Hand
De vrolijke vieringen van Geef 
Mij Je Hand zijn weer in volle 
gang. Op 4 November was 
er een viering met lekkere 
hubkes van St. Hubertus, en 
op 17 december hebben we 
kaarsjes aangestoken met 
St.-Lucia, de drager van het 
licht van Jezus.

In een gezellige sfeer konden 
de kleintjes (van 0 tot 7 jaar) 
hun namen op een groot 
bord plakken, samen liedjes 
zingen, adventskaarsjes 
aansteken en naar een mooi 

verhaal over St.- Lucia luisteren. Vervolgens nam diaken 
Jan Foesenek de kindjes mee naar de kerststal waar ze alle 
kribjes (en ertussen ook wat autootjes) konden laten zegenen. 
Na het afsluitende lied en de laatste zegen, konden we nog 
even van thee, koffie en lekkere kerstchocolaatjes genieten. 
Tussendoor hebben de kinderen mooie lantaarns geknutseld en 
kon iedereen na fijne gesprekken en een gezellige viering weer 
naar huis.
Ik verheug me nu al op de volgende viering, die plaatsvindt op 
1 maart. Welke heilige zou dan zijn of haar verhaal komen 
vertellen? Ik ben heel nieuwsgierig, jullie ook?
Wij zien jullie graag weer op 1 maart om 9.30 uur in de OLV van 
Lourdeskerk.

Namens de werkgroep Geef Mij Je Hand
Katka Hommel
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On the Move upd@te
Zoals de naam On the Move al aangeeft, 
is er zelden een moment waarop wij 
stilstaan. Zo is op dit moment binnen 
het leidersteam van alles gaande. Fredi 
is weer terug als leider, en ook Esmee 
sloot aan het begin van het schooljaar 
aan bij het leidersteam. Op dit moment 
verblijft Martijn in Panama voor de 
Wereld Jongerendagen en we hopen dat 
hij geïnspireerd weer terug mag komen. 

Helaas gaat Ilse ons voor een half jaar verlaten, omdat zij op 
buitenlandstage mag. Missen gaan we haar zeker!

Ook met de tieners blijven we leuke dingen doen. In december 
hebben we genoten van Sinterklaas en een heerlijk kerstdiner 
met een mooie viering als afsluiting. In januari hebben de 
vormelingen kennis gemaakt met On the Move, en we hopen 
hen bij de volgende tieneravonden weer te verwelkomen!
We gaan met On the Move onderweg naar Pasen. Er staat iets 
heel leuks op de planning: we willen graag met alle vormelingen, 
tieners en jongeren naar de Passion in Dordrecht, om het 
indrukwekkende evenement eens “in het echt” te gaan beleven. 
Wij hebben er al heel veel zin in!

Tenslotte willen wij u erop wijzen dat wij tijdens het 
jubileumweekend (28-29 september 2018) gevolgd en gefilmd 
zijn door Katholiekleven.nl. De (erg leuke) filmpjes zijn inmiddels 
online te vinden, en zeker het bekijken waard. Het geeft een 
goed beeld over onze groep.

Namens de On the Move leiding
Nancy van der Zande

Wereldjongerendagen
Martijn op WJD: “indrukwekkend en overweldigend”

“De eerste ervaringen in Panama waren goed. De mensen 
zijn gastvrij, we werden met dans en gezang onthaald, 
ondanks dat het 2.00 uur in de nacht was.” Martijn de Weert 
uit Bergen op Zoom vertelt over zijn ervaringen tijdens de 
Wereldjongerendagen (WJD) in Panama.

Op 12 januari vertrokken de eerste Nederlanders naar Panama. 
De eerste week verbleven ze in het stadje Soná del Santiago in 
Panama. Daar waren ze tot en met 20 januari toen ze naar de 
hoofdstad Panama - Stad reisden voor het tweede deel van de 
WJD.
“We verbleven de eerste week in gastgezinnen,” vertelt Martijn 
die aangeeft dat het even wennen was aan het klimaat en aan de 
verschillende regels. Terwijl in Nederland de eerste sneeuw valt, is 
het nu in Panama rond de 30 graden met een luchtvochtigheid van 
ongeveer 60%.
De eerste week stond in het teken van de kennismaking met de 
Panamese cultuur. Zo bezochten een aantal jongeren het diaconale 

project van Roberto Gonzalez, lid van het 
seculiere instituut van de Kruisvaarders van 
Sint Jan. Hij heeft een landbouwinstituut 
opgericht, waar de lokale bevolking leert 
hoe ze voedsel kan verbouwen. Roberto 
Gonzalez ontvangt veel steun van 
Nederlandse hulporganisaties.
De jongeren vierden ook de avond van de 
barmhartigheid, waar ze het sacrament van 
boete en verzoening konden ontvangen.
Martijn vertelt: “Het was een geweldige 
ervaring in Soná. De gastvrijheid was 
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helemaal geweldig. Je wordt als het ware de cultuur ingezogen, of 
je nu wilt of niet. En dat bedoel ik positief! Het is jammer om Soná 
te verlaten, maar in de tweede week zijn er ook veel hoogtepunten.”
De tweede week verblijven de jongeren in Panama - stad. Martijn: 
“Panama is indrukwekkend. Het is hier zo rond de 30-35 graden. 
We slapen in een gastgezin op 30 km van Panama - stad. Het is 
hier wat armer dan in het eerste gastgezin, maar het is wel goed te 
doen. De eerste catechese was goed, de bisschop van Haarlem, 
mgr. Hendriks, leidde de catechese en hij vertelde wat wij wel en 
niet moeten doen om kind van God te zijn.”
In het laatste deel van de Wereldjongerendagen komt paus 
Franciscus ook in Panama - stad aan, waarna de jongeren met de 
paus samen de kruisweg, een avondwake en de grootse slotviering 
beleven.
Daarover leest u in de volgende inZOOMen.

Pastoraal werkster Fredi Hagedoorn

Muziek in de St.-Gertrudiskerk
Zaterdag 23 maart 16.00 uur (GCS)
Orgelconcert door Erwin van de Bogaart (Mechelen), Entree € 8,00; 
Vrienden van het Ibach-orgel € 4,00
Zondag 7 april 16.00 uur (HMR)
Oecumenische Passie-cantatedienst, koor, solisten, instrumentalis-
ten, Markus-Passion van Reinhard Keiser (1674-1739)
Vrijdag 19 april 15.00 uur (HMR)
Kruiswegviering, koor, solisten, instrumentalisten, o.a. Stabat Mater 
van Antonio Caldara (+ 1670-1736)

Zondag 21 april 9.30 uur (HMR)
Latijnse Hoogmis op Paaszondag, koor, solisten, instrumentalisten
O.a. Missa in Angustiis (Nelsonmesse) van Joseph Haydn (1732-
1809), Hallelujah van G.F. Händel (1685-1759); gregoriaans

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

Sam’s Kledingactie
Wat wordt er gedaan met uw gebruikte kleding?
In 2018 heeft u 9.990 kg kleding ingeleverd . Hiervoor 
onze hartelijke dank. Het mocht dus net geen 10 ton zijn.
In samenwerking met Cordaid heeft men o.a. in de Centraal 
Afrikaanse Republiek,na een verscheurende oorlog, 2 nieuwe 
scholen gebouwd en 6 scholen gerenoveerd. Deze zijn bestemd 
voor 10.000 arme en kwetsbare kinderen van 6 tot 14 jaar in Bouar 
en Bocaranga. Cordaid met behulp van vrijwilligers zetten zich in 
om het onderwijs daar mogelijk te maken. Dit betreft slechts een 
van de activiteiten aldaar.
U kunt er daarom van overtuigd zijn, dat de door u ingeleverde 

kleding, enorm goed zal 
worden besteed. Daarom 
houden we ons voor 2019 
weer beleefd aanbevolen.
Inleveren kan iede re 
werkdag tussen 9.30 
en 11.30 uur aan de 
pastorie van de OLV van 
Lourdeskerk in Bergen op 
Zoom. Graag in gesloten 
zakken.

Mart Kuipers
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Lezing mgr. Gerard de Korte
Heel bijzonder, onze protestantse 
medegelovigen die een bisschop 
uitnodigen! Op 6 november gebeurde dat in 
Halsteren. Mgr Gerard de Korte, bisschop 
van Den Bosch, hield daar een voordracht 
met de aansprekende titel: “de toekomst 
van de kerk / de kerk van de toekomst”.

In een goed gevulde Martinuskerk boeide hij 
zijn gehoor. Een begenadigd spreker, maar 

vooral ook een begeesterd verteller die ons meenam door de 
historie van de Kerk, de crisis waarin wij terecht zijn gekomen en de 
mogelijkheden voor de toekomst. Het is moeilijk zo’n avond samen 
te vatten, we zullen echter pogen de hoofdlijnen met u te delen met 
dank aan de door Monseigneur uitgereikte hand-out.
Hij begon met het plaatsen van onze Kerk in een context en 
noemde daar een aantal zeer herkenbare zaken. Behalve de krimp 
van de christelijke gemeenschap, noemde hij het onvermogen om 
het geloof te verwoorden, de relatief gesloten parochies, -hij sprak 
van ”gekoloniseerde parochies” waar vrijwilligers vaak een gesloten 
kring vormen waardoor het voor nieuwkomers uiterst lastig is een 
plaatsje te vinden! (Een zeer herkenbaar probleem.)-
De uitdaging voor de kerken is het religieus verlangen van mensen 
verbinden met Christus. Via de doorwerking van de vernieuwingen 
die het 2e Vaticaanse Concilie teweeg bracht, kwam hij bij de 
kern van zijn betoog: de uitdagingen van de nabije toekomst. Als 
reactie op de tijd van het Rijke Roomsche Leven, een tijd van 
veel organisatie maar weinig diepgang, moeten we de Kerkcrisis, 
vooral ontstaan door een diepe crisis rond het Godsgeloof, 
nu te lijf. Hoe? De bisschop gaf daarvoor een aantal opties. 
Hij waarschuwde niet te vluchten in nostalgie en sektarisme, maar 
stabiliseren en consolideren van de huidige kerk.

Maatwerk leveren, slim krimpen, maar ook mobiliseren en 
motiveren. Hij pleitte voor missionair elan.

1. De geloofsgemeenschappen moeten inhoudelijk versterkt 
worden. Het Christelijk geloof is méér dan waarden, normen en 
deugden, het Christelijk geloof is een relatie met Christus als de 
Levende. En omdat onder de kerkcrisis een diepere crisis rond 
het Godsgeloof zit, moet het de primaire opdracht van de kerk 
worden om God in Christus ter sprake te brengen. Belang van 
geloofscommunicatie en catechese dus. (Wie gaat die catechese 
vorm geven? Alleen het pastoraal team? red. Ton Segers)

2. Koesteren en verdiepen van de volksvroomheid. Bijvoorbeeld 
een kaarsje bij Maria. Maar tegelijkertijd wel in de gaten houden 
dat we door Maria naar Christus worden geleid.

3. Naar missionaire geloofsgemeenschappen:
 Missionair – evangeliserend: Zien dat we mensen voor Christus 

winnen, de jongeren erbij betrekken en enthousiasmeren. 
Gezins - en familiepastoraat zijn daarvoor onontbeerlijk, we 
hebben daarin alleen al door ons doopsel allemaal een taak.

 Missionair – diaconaal: Zorgen voor vluchtelingen, voor minder 
bedeelden, voor sociale gerechtigheid op onze hele wereld, 
inzet voor Moeder Aarde (Gods Schepping).

Hoe gaat die nieuwe gestalte van Christelijk Nederland er uit zien? 
We krijgen wellicht een netwerkenkerk, relatief kleine parochies. 
De oecumene wordt nog belangrijker. We moeten en kunnen 
bondgenoten zoeken bij onze protestantse medegelovigen voor de 
diaconale dimensie. We moeten het geloofsvertrouwen versterken. 
De belofte van Christus was immers:” Ik ben bij U tot aan het einde 
van de tijd”. Christus draagt Kerk en wereld. Tenslotte relativeerde 
hij de klus waar wij Christenen voor staan. “We moeten ontspannen 
inspannen “!
Na nog een heel geanimeerde vragenronde keerden we tegen 
tienen gesterkt huiswaarts.

Ton Segers
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Doorgeefpunt
Een nieuwe lente een nieuw geluid
Oh wat kijken we ernaar uit. Na deze niet koude maar sombere 
winter verlang je weer naar zonnestralen, nieuwe plantjes en met 
een schuin oog kijk je al naar de nieuwe mode. Overal hangt helaas 
een prijskaartje aan.
Stel dat je door omstandigheden of domme pech je zulke dingen niet 
meer kunt permitteren. Die mensen zien op tegen de wisseling van 
het seizoen en de kosten die dat automatisch met zich meebrengt. 
Het Doorgeefpunt kan daar wat in betekenen. (Het geeft ons 
als vrijwilligers een warm gevoel dat we iets door kunnen geven 
wat kosten bespaard) We geven lakens, dekbed / overtrekken, 
handdoeken, serviesgoed en pannen gratis door. We verkopen 

kleding en schoenen voor 50 
cent. Van dit geld kopen we 
spullen waarin een crisissituatie 
behoefte aan blijkt te zijn.

Mocht u aan de voorjaars-
schoonmaak gaan? Of ‘ont-
spullen’? Of via de methode 
van Marie Kondo te werk gaan? 
Denk dan eens aan Het Door-
geefpunt.
We zijn vooral blij met pannen, 
serviesgoed, bestek, bedden-
goed, handdoeken, medische 
hulpmiddelen en kleding in 
goede staat is natuurlijk ook 
welkom.

Geef a.u.b. aan mensen, die 
ons nodig hebben, door dat wij 

er zijn. Onze drempel is letterlijk en fi guurlijk laag. U vindt ons bij 
de Stichting Samenwerken aan de Parallelweg 68D. Maandag 
t/m donderdag zijn we open van 09:30 tot 12:15uur. (in de 
schoolvakanties gesloten)

Opgeruimde en vriendelijke lentegroet
Team Doorgeefpunt

Cursus Diaconale 
Journalistiek
In maart start er in de parochie de Cursus Diaconale Journalistiek. 
Tijdens vier cursusavonden ( 19 en 26 maart en 2 en 9 april) 
kunnen Caritas- en diaconievrijwilligers de kneepjes van het vak 
leren van deskundigen en vakjournalisten. 
Hiermee wil de parochie het “Omzien naar elkaar” beter 
zichtbaar maken. Achterin de kerk vind je een folder en een 
poster met meer informatie. Ook voor andere vrijwilligers in de 
parochie, die aan berichtgeving doen vanuit hun werkgroep, is 
deze cursus interessant om te volgen. Zie voor meer info: www.
diaconalejournalistiek.nl.
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Biddende Moedersdag

Op 23 maart zijn alle (groot)moeders van harte welkom op de 
diocesane biddende moedersdag in de OLV van Lourdeskerk. 
Gastvrouwen van deze dag zijn de moeders van de biddende 
moeders groep uit Bergen op Zoom. Zij komen iedere donder-
dag van 10.00-11.30 samen in de dagkerk van de St.-Gertrudis-
kerk om te bidden voor hun (klein)kinderen.

Biddende moeders is een gebedsinitiatief: moeders komen samen 
om de zorgen voor hun (klein)kinderen aan God toe te vertrouwen. 
Ze voelen zich gesteund door Jezus’ woorden die beloofd heeft: 
vraagt en u zal gegeven worden (Matteüs 7, 7). De bisschop van 
Breda, Monseigneur Liesen, zal voorgaan tijdens de Eucharistievie-
ring. De landelijk coördinator van biddende moeders, Christine van 
Laar, geeft de inleiding met als thema: ‘Wat zou God onze kinderen 
toewensen?’. Zo vaak komen we bij Hem met ons eigen wensenlijst-
je, maar wat verlangt de Heer voor onze kinderen?

Het programma ziet er als volgt uit:
13.30  Eucharistieviering met Monseigneur Liesen als hoofdcele-

brant
14.15 Ontvangst met koffi e / thee in het praathuis, boven op zolder
14.30  Inleiding ‘Wat zou God onze kinderen toewensen?’ door 

Christine van Laar
15.30 Moederzegen door Monseigneur Liesen in de Lourdesgrot
16.00 Kop koffi e / thee
16.15 Gebedsuur voor de kinderen op zolder
17.15 Napraten met een drankje

Deze middag is een initiatief van het gezinspastoraat van het Sint 
Franciscuscentrum – het vormingscentrum van het Bisdom Breda - 
in samenwerking met de biddende moeders in Bergen op Zoom. De 
dag wordt georganiseerd in de OLV van Lourdeskerk, Prins Bern-
hardlaan 66, 4615 BD Bergen op Zoom. Alle (groot)moeders zijn 
van harte uitgenodigd. Graag even laten weten dat u komt door een 
email te sturen naar: secretariaat@sintfranciscuscentrum.nl.

Adverteren in inZOOMen
wordt mogelijk

Vanaf de derde editie 2019 wordt het mogelijk om in ons mooie 
parochieblad te adverteren. Door de oplage van 14.000 stuks, 
bereiken organisaties en bedrijven hiermee 4x per jaar veel 
mensen in Bergen op Zoom. De ervaring leert dat inhoud en 
opmaak veel mensen stimuleren om het blad te lezen, waarmee 
dus ook bereikt wordt dat de advertenties worden gezien. De 
redactie wil dit zo houden en de advertentieruimte zal dan 
ook beperkt blijven. Een reden om snel te reageren op deze 
mogelijkheid om uw organisatie of bedrijf voor het voetlicht 
te brengen. Voor tarieven en plaatsingsmogelijkheden kunt u 
contact opnemen via secretaris@lievevrouweparochie.nl.
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Familieberichten
Gedoopt: 
Kadija Severino 
Rianna Nuijten 
Jente Verheugt
Bella van der Linde

Getrouwd:
Gerard Akkermans en Joke Lauwen 
Edgar Broekhoven en Zulayka Belliot

Overleden: 
Jeanne Hopmans-Dietvorst 88 jr 
Thi Lanh Nguyen-Le 89 jr
Jeany van Teunenbroek-van Wieringen 67 jr 
Jan Huesman 87 jr 
Lyon Bogers 79 jr 
Marie Louise van den Broek-Theuns 83 jr 
Wim de Kort 75 jr 
Jo Veraart 87 jr 
Lena van Dongen-Franken 86 jr 
Riet Hendriks-Lambert 96 jr 
Maria Adriaansen-Bernaards 91 jr 
Leander Smet 77 jr 
Jan de Krom 84 jr 

Kerkelijk huwelijk
Om nooit te vergeten!
Op zaterdag 8 december 2019 zijn wij, Joke en Gerard, in het 
kerkelijk huwelijk getreden. Voor ons was dit het mooiste, gelukkigste 
moment, voor de wet op 16 november verplicht, om elkaar het ja 
woord te geven voor God in de OLV van Lourdeskerk.
Wat was het fijn om met jullie allen om ons heen dit feit te mogen/ 
kunnen vieren. Bijzonder dat beide pastoors Paul Verbeek en 
Maickel Prasing voorgingen in deze viering. Het samen zingen van 
het St. Janskoor uit Hoeven, het OLV van Lourdeskoor en de muziek 
van de kleinkinderen Jasmijn en Joost maakte het compleet.
Zeker ook de prachtig met bloemen versierde kerk, de kosters, de 
koffieverzorging en allen die meegewerkt hebben om het voor ons 
onvergetelijk te maken. Dat is zeker gelukt! Alle goeds voor u allen.
Dank jullie wel!

Joke en Gerard Akkermans-Lauwen
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