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Van de redactie
Op dit moment van schrijven, genieten we nog na van het zilveren 
feest van onze pastoor Paul. ’n Geweldige dag, niet alleen 
voor onze jubilaris, maar voor de gehele geloofsgemeenschap. 
Prachtige vieringen en ’s avonds een mooi feest met een 
geweldige sfeer. We kunnen er weer even tegen.

Uiteraard vindt u in dit nummer een uitgebreid verslag. Pastoor 
Paul schreef als dankwoord feitelijk een indrukwekkende terugblik, 
waarin hij ons nog eens laat meegenieten. Een fotoreportage mag 
natuurlijk niet ontbreken.

Dit zomernummer bevat, zoals vrijwel alle nummers, bijdragen 
die laten zien wat een dynamische gemeenschap wij zijn. Het 
75 jarig jubileum van onze Maria Ommegang vraagt uiteraard 
onze aandacht. De jeugd komt weer uitgebreid aan bod, met 
Eerste Heilige Communie en Vormsel. In de vaste rubriek over 
vrijwilligers in actie, wordt weer zo’n onmisbare steunpilaar 
bevraagd. Een terugblik op de vastenactie, een beschrijving van 
de aanpassing van de St.-Gertrudiskerk en voor zo ver nog nodig 
een kennismaking met de LieveVrouweCantorij. Genoeg te lezen 
dus.

De redactie is ook verheugd te kunnen melden dat we de eerste 
aanmelding voor het plaatsen van een advertentie in ons blad 
binnen hebben. Mocht uw interesse zijn gewekt, wees er dan 
snel bij, want we hebben maar beperkte ruimte beschikbaar. Voor 
informatie, zie verderop in ons blad.

Uw bijdrage voor nummer 4 zien wij graag via inzoomen@
lievevrouweparochie.nl uiterlijk 16 augustus tegemoet.

Ton Segers

Colofon
Jaargang 11 nummer 3, 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
Het RSIN nummer van de parochie is: 002572084 
Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk vrijdag 16 augustus te 
worden aangeleverd. Het nummer verschijnt in de week van 9 september.
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.
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Hier zijn geen woorden voor! 
Dank u wel!
Lieve mensen!
Hoe te reageren op het onvergetelijke feest van 23 april, bij 
gelegenheid van mijn 25 jarig priesterjubileum. Vroeg in de morgen 
werd de pastoriedeur versierd en de vlag uitgehangen.

Met een speciaal versierde auto werd ik naar onze OLV van 
Lourdeskerk gebracht. In een goedgevulde kerk begon de dag met 
een morgendienst met schitterende zang door ons kerkkoor Onze 
Lieve Vrouw van Lourdes, orgelspel en saxofoonmuziek en vooral 
intens gebed. De kerk was schitterend versierd. Hierna werd het 
kunstwerk: “Maria verschijnt aan Bernadette” gezegend. Iedereen 
is onder de indruk van het ontwerp van Paul Versijp, dat uitgevoerd 
is door Richard Bouwmeester met een toelichtingsbordje van Rinus 
Bouwmeester. Vol indrukken en hartelijkheid genoten we van Pools 
gebak en heerlijke koffie. Wat een uniek begin!

Ruim voor de Eucharistieviering die avond, werden we door warme 
klanken van de beiaard van de Peperbus welkom geheten. De 
klokken van onze St.-Gertrudiskerk namen dat over. Na een lied 
vooraf en een declamatie van Paulus begon de indrukwekkende 
Eucharistie met twee schuttersgilden, Ridders van het H. 
Graf, acolieten van onze twee kerken, ons pastoraal team en 
concelebranten in onze bomvolle stadskerk. De mensen waren 
overal vandaan gekomen en vonden hun plek in een schitterend 
versierde kerk. HMR zong met solisten en orkest schitterende 
gezangen en liederen, Sadeesha speelde fabelachtig harp.

Na maanden restauratie keerde Maria van onze Ommegang terug 
in haar kerk, zeer ontroerend. Ze werd gehuldigd met bloemen 
en gezangen. Kees Warmoeskerken zorgde voor de (ontwerp) 

tekeningen op het herinneringsprentje. Mijn boekje over “Maria die 
de knopen ontwart” mocht ik presenteren.
Na een gildegroet gingen we met muziek naar het Moller. Uw 
aanwezigheid, lieve wensen en attenties onder het genot van 
heerlijke hapjes van meerdere leveranciers, friet en loempia’s op het 
plein. Een PowerPoint, mooi versierde tafels, een extra dweilband.

Alles blijft naklinken en beelden komen iedere keer terug.
Een dag om nooit te vergeten.

Lieve mensen,
die gekomen bent, die gereageerd hebben,
die voor en achter de schermen deze dag hebben voorbereid en 
uitgevoerd:

Dank u, dank u, dank u wel!
pastoor Paul Verbeek

RK Lievevrouweparochie

Paul laat een van de duiven los na de zegening kunstwerk
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Pinksterpicknick
Op zaterdag 8 juni houden we een leuke activiteit om het school-
jaar af te sluiten. We beginnen om 17.00 uur met een leuke 
gezinsviering. Voor de kinderen van de Eerste Heilige Communie 
is dit de terugkomviering. Natuurlijk zijn ook andere kinderen en 
hun familie van harte welkom!

Na de viering gaan we in een feestelijke optocht naar de St.-
Gertrudiskerk. Daar houden we een Amerikaanse picknick in 
de tuin van de kerk. Neem dus zelf je eten en drinken mee, en 
natuurlijk een leuk kleedje om op te zitten. Wij zorgen voor koffie, 
thee, limonade en de aankleding.

Met de Eerste Communicanten hebben we op het Palet geluncht. 
Toen merkten we al dat kinderen het heel leuk vinden om samen 
te eten en te delen. We hopen dan ook velen van jullie te zien bij 
de picknick!

Namens de werkgroep
diaken Anton Janssen

5



Van de bestuurstafel
Beste parochianen,
Op dinsdag 23 april 2019 heeft onze pastoor, Paul Verbeek, zijn 
zilveren priesterjubileum mogen vieren. Het is een zeer geslaagde 
dag mogen worden. Zowel in de ochtend in de OLV van Lourdeskerk, 
als in de avond in de St.-Gertrudiskerk en daarna in de aula van 
het Mollerlyceum was er een enorme belangstelling. Ik heb in de 
voorbereidende werkgroep zitting mogen nemen en als ik nu denk aan 
de vele voorafgaande activiteiten is er heel wat voor de jubileumdag 
georganiseerd. Het doet me dan ook goed terug te denken aan een 
stralende pastoor en de vele blijde gezichten van zijn honderden fans.
Op zaterdag 27 april, Koningsdag, is het nieuwe portaal in de torenhal 
van de St.-Gertrudiskerk officieel geopend. Dit doorzichtige, hoge 
bouwwerk maakt het mogelijk bezoekers te ontvangen vanaf de 
zijde van de Grote Markt. De verwachting is dat onze mooie kerk 
meer mensen voor de bezichtiging en gebed gaat trekken. Ook is 
de openstellingstijd verruimd. Mijn dank gaat uit naar de Gemeente 
Bergen op Zoom voor de financiering van het portaal. Ook verdienen 
de architect, zijn uitvoerend team, de werkgroepsleden en Tom van 
Eekelen, ambtenaar monumenten van de gemeente, alle lof voor hun 
grote inspanningen. Ik hoop dat de stadskerk in de toekomst een nog 
ruimere tijd krijgt om bezoekers te ontvangen. Immers, toeristen zijn 
er in onze stad het hele jaar door.
De verandering van dagkerk naar Sacramentskapel kent steeds meer 
vorderingen. Dit deel van het imposante complex van de stadskerk 
krijgt een nieuw altaar en ook gaat het Mariabeeld van de jaarlijkse 
dankstoet er een opvallende plaats krijgen. De door paus Franciscus 
gezegende kroonjuwelen, welke ook in de Maria Ommegang worden 
gedragen, vinden er tevens een vaste plek.
Tot slot wil ik alle vrijwilligers danken, die zich zo voorbeeldig voor 
onze parochie inzetten. Wat is hun werk van grote waarde!

Namens het parochiebestuur: Jan van Wijk, vicevoorzitter

Parochieraad
De laatst gehouden vergadering van de parochieraad was op 30 
januari 2019. Wellicht zijn er mensen die denken: Waar hebben 
ze het over? Dat wil ik graag uitleggen.

Wij praten over de nog altijd zorgelijke financiële situatie van de 
Lievevrouweparochie, over de vergrijzing van de vrijwilligers en 
de zorg daarover. Maar ook over het succes en goed kerkbezoek 
van Kerstmis 2018 en over de jonge kerkgangers die er aan de 
andere kant ook wel bijkomen. We praten over de in de maak zijnde 
vacaturebank voor vrijwilligers en de bijbehorende profielen maar 
ook over parochieorganisatie zoals het updaten van de website en 
een nieuw computerprogramma voor de ledenadministratie.

Altijd is er input van het pastoraal team, het parochiebestuur en de 
Parochiële Coördinatie Commissie (PCC). De parochieraad loopt 
inmiddels al een jaar of zes en nieuwe aanwas zou zeer welkom 
zijn. Bent u een betrokken parochiaan, of wilt u een betrokken 
parochiaan worden? Bent u kritisch en wilt u daar iets constructiefs 
mee doen? Meld u dan aan bij het parochiecentrum en kom een keer 
mee vergaderen om te kijken of het iets voor u is. Onze volgende 
bijeenkomst is 22 mei.

Janine de Kok
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Josta van Dijk in actie
De werkgroep Ontmoetingsmiddagen senioren organiseert 
twee keer per jaar bijeenkomsten voor ouderen. Deze 
zijn op twee plaatsen: in de Ontmoetingskerk en in het 
ouderensteunpunt aan het Zonneplein. Wij willen u graag 
kennis laten maken met een 72 jarige vrouw uit de groep van 
de Ontmoetingskerk. Haar naam is Josta van Dijk.

Deze vrijwilligster is veertig jaar verpleegkundige geweest. Op haar 
zestigste is ze gestopt en sinds vijf jaar is ze weduwe. Ze heeft vijf 
kleinkinderen waar ze graag en veel mee bezig is. `s Zondags na 
de viering in de St.- Gertrudiskerk, blijft Josta na om een kopje koffie 
te drinken. Drie jaar geleden raakte ze aan de praat met Toos de 
Wit en toevallig kwam het onderwerp Ontmoetingsmiddagen ter 
sprake. Toos vroeg haar eens bij de werkgroep langs te komen. Na 
een moeilijke periode, waarin ze haar echtgenoot tot zijn overlijden 
heeft verzorgd, wilde Josta toch weer iets onder handen hebben en 
ze ging kijken.

In die tijd was Riet van Broekhoven contactpersoon van deze 
seniorengroep. Na twee jaar heeft Josta haar werk overgenomen 
zodat, Riet kon stoppen. Samen met Henny Walhout, Adje Roks, Tilly 
Meyer, Toos de Wit en pastoor Paul Verbeek bereidt ze de middagen 
voor. Dat gebeurt op het parochiecentrum. Jo Mens heeft dit werk 
ook lange tijd gedaan maar daar is ze nu tijdelijk mee gestopt.

Ieder heeft een eigen taak. Paul Verbeek bepaalt het thema aan de 
hand van “Het Trefwoord”, een project dat de basisscholen gebruiken 
bij hun kerst- en paasvieringen. Naar aanleiding daarvan worden 
liederen, het Epistel en het Evangelie gezocht. Tilly geeft de liederen 
door aan de LieveVrouweCantorij. Dit koor zoekt er zelf ook nog 
gezangen bij. Josta geeft de datum door aan de Ontmoetingskerk en 
zorgt voor de lijst met namen. Dit laatste is een nauwkeurig werkje 

en vraagt veel tijd. Ondanks de goede zorgen blijkt de lijst helaas 
nooit compleet te zijn. Tilly maakt de tekst voor de uitnodigingen en 
de vieringen en zorgt voor de aankondigingen in inZOOMen en de 
Bode. Monique Raats stelt de boekjes voor de viering samen. Een 
apart groepje zorgt dat de uitnodigingen in de brievenbussen komen. 
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De uitnodigingen worden ook in de kerk gelegd. Elke senior kan 
dus op de hoogte zijn van de activiteit. Josta benadrukt: ”Iedereen 
is welkom.”

De ontmoetingsmiddagen worden gehouden in de weken voor 
Kerstmis en Pasen. De grootste groep van de deelnemers zijn 
vaste bezoekers, maar soms komen nieuwe mensen een kijkje 
nemen. Dat gebeurt via de bekende mond tot mondreclame. In 
de Ontmoetingskerk zijn elke keer ongeveer honderd mensen. 
Deze middagen beginnen met een Eucharistieviering en 
na afloop is er voor iedereen koffie of thee met iets lekkers. 
Daarna is er een glaasje sap of wijn. In de kerstperiode is er 
glühwein en krijgen de bezoekers via Caritas een kerstroos. 
Voordat de bijeenkomst begint, heeft het groepje dat de post 
rondbrengt onder leiding van Ans de Laater, de kosteres van de 
Ontmoetingskerk, ervoor gezorgd dat de zaal is aangekleed en dat 
kopjes en schoteltjes klaar staan. Na afloop ruimen zij ook alles weer 
op. Het succes van deze seniorenmiddagen is te danken aan het 
groepsgevoel onder de aanwezigen. Die onderlinge contacten zijn 
erg belangrijk, zegt Josta. Zij ervaart dat ook tijdens de busreizen 
die zij samen met Toos de Wit, Tanja Hubers en Elma Bastianen 
organiseert.

In de vrije tijd die nog over is, is onze senior om de twee weken te 
vinden in Het Nieuwe ABG. Zij gaat langs de kamers om de inwoners 
op te halen voor de kerkdienst die daar wordt gehouden. Verder 
brengt zij inZOOMen rond en de bladen van BAS en KBO. Hieruit 
blijkt dat deze Bergse Senior, zoals zo veel van onze vrijwilligers, in 
beweging blijft en steeds Actief is.

Josta, dank voor je verhaal en je tijd. Veel succes met alles wat 
je onderneemt. Ga zo door want zonder mensen zoals jij, zijn we 
nergens.

Lucie Venmans

Jubileum Maria 
Ommegang 75 jaar
De jubileumeditie van de Maria Ommegang op zondag 30 juni 
met als thema: ‘Een belofte die doorgaat’ is, als u dit stukje 
leest, heel dichtbij. Het speciale logo dat voor dit jaar ontwikkeld 
is, treft u bij dit stukje aan. De Maria Ommegang is een niet 
weg te denken element in onze Bergse samenleving, maar 
gelukkig ook steeds meer daarbuiten. De belofte van kapelaan 
Ooyens van de H. Maagdkerk in Bergen op Zoom tijdens de 
Tweede Wereldoorlog blijkt, ondanks een teruglopende actieve 
geloofsbeleving, bij de Bergse inwoners te passen die deze 
unieke stoet voor de stad willen behouden.

Historie
Op 15 augustus 1945 trok de eerste naoorlogse Maria Ommegang 
door de straten van Bergen op Zoom en daarmee werd een 
eeuwenlange traditie, die zijn oorsprong kent in de Middeleeuwen, 
in ere hersteld. Bekend is dat vanaf circa 1360 met een zogenaamd 
Heilige Kruis Ommegang veertien dagen na Pasen een stoet 
werd gevormd. In 1572 werd de Maria Ommegang, op grond van 
de politieke situatie van dat moment, door de lokale autoriteiten 
verboden. Het zou daarna 373 jaar duren voor er weer een 
Ommegang op straat kwam in Bergen op Zoom, maar binnen de 
muren van het kerkgebouw was het al wel enige tijd weer een traditie.

Huidige opzet
De Maria Ommegang wordt gevormd door de volgende onderdelen: 
Historie van stad en land van Bergen op Zoom, taferelen uit het Oude 
Testament en het Nieuwe Testament en het Processiegedeelte. 
Bij elkaar ruim 800 deelnemers uit alle leeftijdsgroepen vormen 
deze stoet.
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Ze vertrekt om 15.00 uur vanuit het Markiezenhof en om 17.00 uur 
is de officiële afsluiting in de St.-Gertrudiskerk.

Speciaal dit jaar
Vanwege de 75e naoorlogse Maria Ommegang rijdt er in 2019 als 
nieuw onderdeel een Verrijzeniswagen mee met apostelen, Maria’s 
die Jezus bij het graf komen opzoeken en een engel, die meldt 
dat Jezus verrezen is. Verder komt er een onderdeel met aandacht 
voor de Canadese bevrijders die dit jaar, 75 jaar geleden, de stad 
hebben bevrijd en daarmee de weg vrijmaakten voor de realisatie 
van de belofte door kapelaan Ooyens gedaan. Dit jubileumjaar kent 
daarnaast nog enkele extra’s. Eerder meldden wij in inZOOMen het 
boek geschreven door Ad Rooms, dat in een beperkte oplage vanaf 
mei beschikbaar is. Het kost 15 euro en kan worden aangevraagd 
door een mail te sturen naar secretaris@mariaommegang.nl. U 
krijgt dan bericht over afhalen en betalen.
Verder heeft pastoor Paul Verbeek zijn 25 jarig priesterjubileum 
aangegrepen om het genadebeeld van Maria, dat door de werking 
van het hout grote scheuren vertoonde, te laten restaureren. Vol trots 
draagt hij dit vernieuwde beeld met een aantal anderen zelf weer 
mee in de Ommegang. Kleine replica’s van dit houten beeld zijn te 
koop bij de pastorie of per mail op: info@lievevrouweparochie.nl. 
Een CD met Maria-ommegangliederen komt ook nog in de verkoop.

Zitplaatsen Grote Markt
Gelukkig maar hoeft niet alles te worden ‘gekocht’, want de 
organisatie van de Ommegang zorgt voor gratis zitplaatsen op de 
Grote Markt. U kunt een plaatsje reserveren door een mail te sturen 
naar: secretaris@mariaommegang.nl. Wees er tijdig bij, want aan 
het aantal te plaatsen stoelen zit ook wel een maximum….

Meer info en laatste nieuws komen op onze website: www.
mariaommegang.nl. Wij wensen u en onszelf een heel bijzondere 
jubileum Maria Ommegang toe.

Hans Stumpel
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Aanpassing St.-Gertrudiskerk
Circa 2012 is via Stichting Bezichtiging Monumenten (SBM) 
de vraag gekomen om via de Grote Markt de St.-Gertrudiskerk 
open te stellen. Zij hadden het vermoeden dat veel toeristen 
de ingang aan de Kerkstraat niet konden vinden. Via SBM 
en Tom van Eekelen van de gemeente Bergen op Zoom zijn 
gesprekken gevoerd hoe een en ander gerealiseerd zou 
kunnen worden.

In september 2013 is de heer Van Eekelen in contact gekomen 
met Ad Kil van RO&AD architecten uit Bergen op Zoom. Aan hem 
is gevraagd een schetsontwerp te maken voor een tochtportaal 
anders was het niet mogelijk om de openstelling via de Grote 
Markt te laten plaatsvinden.

In oktober 2013 zijn een ontwerp en praatplan ter tafel gekomen 
met een mogelijke raming. Jaren verder is het plan eindelijk 
uitgebroed en is er een definitief plan met mooi resultaat tot stand 
gekomen, zoals letters in de spantpoten aan de binnenzijde 
zodra je binnenkomt. Het glas is gemonteerd in potdekselvorm 
en vele details waar diverse mensen hun hoofd over gebroken 
hebben.

Na de aanbesteding is Bergh Bouw in september 2018 aan 
de opdracht begonnen, waarna dit project in Finland via 
computer gestuurde machines tot op de millimeter nauwkeurig 
is geproduceerd. Na enige strubbelingen mogen we zeggen dat 
het tochtportaal een verrijking is voor de St.-Gertrudiskerk. 
Bij de oplevering waren tekenaararchitect Martin van Overveld 
van Buro RO&AD Architecten en gemeente ambtenaar 
Tom van Eekelen aanwezig. Verder zal in de torenhal 
nog een nieuwe vitrine geplaatst worden die in lettervorm is 
samengesteld.

Er komen ook nog twee zitbanken: een voor de suppoosten en 
een voor bezoekers die naar de toren willen en lockers voor 
bezoekers om hun tas in op te bergen.

Wij hopen u een indruk te hebben gegeven wat er tot nu toe 
stand is gekomen. Verder wil ik in een volgende inZOOMen meer 
vertellen over de vernieuwde dagkerk, die na de verbouwing 
Sacramentskapel gaat heten.

Cees van Bergen Henegouwen

Oplevering portaal met 
Martin van Overveld, 

Tom van Eekelen en Cees 
van Bergen Henegouwen
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Pinksteren
Geest van God
wij zien uw Naam
in onze stoutste dromen.
 
Dit feest van wind en vuur
is nog maar pas begonnen
en reeds is wat niet duurt
verwaaid of overwonnen.
 
Zon die door wolken gaat
U, Geest, die in de tijd
een stukje eeuwigheid
zo glansrijk stralen laat.
 
Leer ons in elke taal
die ons gegeven is
het troostende verhaal
van uw vergeving.
 
En geef ons de moed
de boodschap door te geven
U die ons steeds behoedt
en volheid schenkt van leven.

(auteur onbekend)

Over Water
Iedere woensdag in de Veertigdagentijd was er een 
vastenmaaltijd in het Parochiecentrum. Telkens zorgde 
Janine de Kok voor een sobere, maar wel heerlijk tweegangen 
maaltijd. Gemiddeld met ruim 20 personen zaten we aan tafel. 
Iedere woensdag was de maaltijd gekoppeld aan een activiteit 
in de middag of in de avond, met als rode draad ‘water’. In de 
kerken hing de Hongerdoek ‘Levend water’. De Vastenactie 
had dit jaar als thema ‘Water verandert alles’. De opbrengst 
van de Vastenactie ging dit jaar naar vijf waterprojecten 
verspreid over de wereld.

Op woensdagavond 20 maart verzorgde diaken Anton Janssen 
een bijeenkomst rond dit thema. We dachten na over onze omgang 
met water. Voor ons is water zo vanzelfsprekend. Je hoeft alleen de 
kraan maar open te draaien. Dat is niet overal zo. Sommige mensen 
moeten uren lopen om water te halen. We zagen een korte film van 
een van de waterprojecten, waarin we zagen hoe vrouwen elke dag 
opnieuw kilometers moesten lopen om water te halen om te kunnen 
leven. Zij kunnen ook niet iedere dag douchen. En wij?
De bijeenkomst stond vooral in het teken van bewustwording. 
Ouderen haalden herinneringen op aan het leven tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Anderen merkten op dat wij veel te ver van de natuur 
af komen te staan. Zij stelden zich de vraag waarom wij in de winter 
aardbeien eten en er heel het jaar door asperges in de winkels liggen. 
Het was een avond die ons aanzette tot nadenken over onze eigen 
omgang met de schepping.
Iedere avond werd aan de deelnemers een bijdrage gevraagd voor 
de Vastenactie. De opbrengst van vijf woensdagen was € 513,85 
en na aftrek van de kosten is er € 355,85 overgemaakt naar de 
Vastenactie. Dank aan Janine, dank aan alle deelnemers.

Corrie Hamers, Werkgroep NoordZuid
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25-jarig priesterschap pastoor Paul Verbeek
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Geroepen tot dienst van de liefde  -  23 april 2019
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LieveVrouweCantorij
Halverwege de twintigste eeuw ontstonden rouw- en 
trouwkoren om de liturgie te versterken en had elke kerk 
haar eigen dameskoor. De tijden zijn intussen veranderd. 
Er zijn kerken gesloten en de dameskoren verdwenen. In 
plaats daarvan kwamen nieuwe koren. Een van die koren is 
De LieveVrouweCantorij die in 2008 officieel is opgericht. Op 
1 januari 2013 was de fusie van de Lievevrouweparochie en 
vanaf mei 2013 verzorgt de LieveVrouweCantorij alle uitvaarten 
en huwelijksvieringen in de twee nog bestaande kerken.

Het koor heeft geen bestuur maar een werkgroep van vier personen 
die gezamenlijk het uitvoerend werk doen. Sinds maart 2017 is Rinus 
Franken de algemeen coördinator. Hij onderhoudt de contacten met 
het parochiebestuur en belegt drie keer per jaar een vergadering 
met de werkgroep en eenmaal per 
jaar de algemene ledenvergadering. 
Na het vertrek van dirigent Christian 
Blaha in november 2017, verzorgde 
hij samen met Cocky Asselbergs 
de repetities. Rinus heeft in die 
periode vele mogelijke kandidaten 
benaderd om Christian op te 
volgen. Uiteindelijk was Gunita 
Kronberga bereid deze taak op zich 
te nemen. Na enkele proefrepetities 
bleek dat het goed klikte met haar 
en het koor en na een gesprek 
met het parochiebestuur werd zij 
aangenomen.

In het dirigentloze tijdperk heeft 
Cocky het koor tijdens de repetities 

begeleid op de piano en heeft Rinus gedirigeerd. In die periode 
zong het koor voornamelijk eenstemmig, bekend repertoire en 
heeft het maar weinig nieuwe liederen ingestudeerd. Hans Smout, 
Janno den Engelsman en Guus Siebelink hebben in die periode de 
vieringen op het orgel begeleid.

De LieveVrouweCantorij zingt bij uitvaarten in de kerk of het 
crematorium, bij huwelijken, senioren- en andere vieringen. Cocky 
onderhoudt de contacten met voorgangers, uitvaartondernemingen 
en familie. De overige twee leden van de werkgroep zijn Dinij de 
Keijzer en Jannie Legierse. Dinij is de penningmeester en Jannie 
zorgt ervoor dat de koormappen goed gevuld zijn en dat ieder 
koorlid op tijd een kaartje of bloemetje krijgt bij leuke of verdrietige 
gebeurtenissen.

Het koor telt momenteel 26 leden maar nieuwe zangers en het liefst 
ook zangeressen zijn van harte welkom. Cocky en Rinus vertellen 
dat de opkomst altijd goed is en dat de kracht van het koor de grote 
betrokkenheid van de leden is. Zij zijn ook erg flexibel. Gemaakte 
afspraken moeten weleens worden afgezegd om toch te komen 
zingen bij een uitvaart, want: uitvaarten kun je niet plannen, ze 
komen altijd onverwacht.

Elke donderdagochtend verzamelen de koorleden zich vanaf half elf 
voor een kopje koffie en daarna wordt tussen 11 en 12 uur gezongen. 
De repetities zijn in het cantatorium van de St.-Gertrudiskerk. Mocht 
u belangstelling hebben om dit koor met uw zang te versterken dan 
kunt u voor verdere informatie terecht bij het secretariaat van de 
Lievevrouweparochie: telefoonnummer 0164 – 233 574.

Dank aan Cocky, Rinus en koorleden voor hun tijd en veel succes 
met het zingen bij de LieveVrouweCantorij, onder leiding van Gunita 
Kronberga.

Lucie Venmans
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Eerste Heilige Communie
Dit jaar bereiden 47 kinderen zich voor op de Eerste Heilige 
Communie. Ze komen zes zondagen bij elkaar op de Brede 
School Het Palet. Daar werken ze in vier groepen met het 
projectboek ‘Blijf dit doen’. Op een frisse en uitdagende 
manier leren ze God en Jezus beter kennen. Ze luisteren naar 
de grote verhalen van onze traditie. Ze tekenen en kleuren, en 
leren het Onze Vader en het Wees Gegroet. Natuurlijk zingen 
we ook leuke liedjes.

Daarnaast nemen ze deel aan een aantal vieringen in de kerk, zoals 
de uitlegviering, de Sinterklaasviering en de presentatievieringen in 
februari. Voor de presentatieviering hebben ze een mooie tekening 
van zichzelf gemaakt en voor de vieringen op Palmzondag mooie 
palmpasenstokken.

Het is voor ons erg leuk om met deze kinderen te werken. Ze zijn 
enthousiast en leergierig. Elke keer komen ze blij aangehold om 
niets te hoeven missen. Het is een fijne en leuke groep en we zijn 
blij met de hulp en inzet van de hulpouders.
Ze helpen in de groepjes en zetten alles klaar voor de pauze, 
zodat de werkgroep zich volledig kan richten op de geloofsgroei 
bij de kinderen.

Op het moment dat u deze inZOOMen leest, doen de kinderen 
hun Eerste Heilige Communie. Op zondag 19 mei doen ze dat 
in de St.-Gertrudiskerk en een week later op 26 mei in de OLV 
van Lourdeskerk. In de volgende inZOOMen doen we daar graag 
verslag van.

Namens de werkgroep
Eerste Communie

diaken Anton Janssen
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Voorbereiden op het vormsel was nog nooit zo leuk!
Begin februari hebben de vormelingen zich aan de parochianen 
voorgesteld bij de zondagviering in de Gertrudiskerk. En 
mocht u dat gemist hebben, dan doen we dat in deze editie van 
inZOOMen nog eens over. Het zijn Aniek van den Boom, Patrick 
van Dijke, Maud van Esveld, Nicolas Fricot, Twan Hoeven, 
Tessa van Kleef en Isabel Santiago en Amelia Chudeck die dit 
jaar gevormd gaan worden. En wel op vrijdag 24 mei om 19.00 
uur in de Lourdeskerk. Het koor Menora zorgt voor de muzikale 
ambiance van de vormselviering en daar zijn we bijzonder blij 
mee. U bent allen van harte welkom!

In de afgelopen weken beleefden de kinderen enkele hoogtepunten 
in de voorbereiding op het vormsel. Ze vertellen er zelf over:

Naar Sant’Egidio in Antwerpen
Ook de Werken van Barmhartigheid hebben een plekje in de 
voorbereiding op het vormsel. We kunnen er over praten en over 
lezen, maar veel leuker is het om het eens te gaan mee maken. En 
daarom gingen de vormelingen samen met enkele tieners van On the 
Move naar het huis van Sant’Egidio in Antwerpen.

“Het is een huis waar iedereen welkom is, die het even niet alleen 
aankan. Er zijn mensen die er komen eten of zich kunnen opfrissen. 
Mensen mogen gebruik maken van wasmachines of zelfs kleren 
uitkiezen, die andere mensen hebben gebracht. De zolder is ingericht 
als een kleine kerk,” zo vertelt Maud van Esveld die ook mee was.
“We gingen met de trein en het was erg gezellig tussen al die Belgen. 
Voordat we teruggingen hebben we in een cafeetje van Sant’Egidio 
met zijn allen wat gedronken.” Tot slot, vertelt Maud dat drie woorden 
heel belangrijk zijn voor de vrijwilligers van Sant’Egidio. Het zijn prayer, 
poor en peace. En dat vind je telkens terug in wat de mensen doen. 
De vrijwilligers zien het niet als werk maar ze willen vrienden zijn met 

de mensen en ze bidden voor hen. Daarom vieren ze bijvoorbeeld 
ook Pasen en Kerstmis samen. Dat zouden wij eerder met familie 
doen. Maar dat vind ik heel mooi van het idee van Sant’Egidio. Het 
was jammer dat we er op een moment waren, dat er geen gasten in 
het huis waren. Ik denk dat het er dan heel gezellig is en dat het de 
mensen die het nodig hebben, heel blij maakt.”

Naar The Passion in Dordrecht
Aniek van den Boom vertelt graag over deze bijzondere avond. “We 
gingen naar de Passion in Dordrecht. Het was mooi en gezellig. Ik 
vond het mooier dan op de tv. We waren heel dicht bij het kleine 
podium en we konden alles goed zien.
Het was leuk dat er ook bekende mensen heel dichtbij waren zoals 
Martijn Krabbé en Edsilia, die Maria speelde. Het was knap dat alle 
liedjes bij het paasverhaal hoorden. Het waren wel bekende liedjes 
dus je kon de meeste meezingen. Toen het afgelopen was, was het 
al heel laat. We zijn met de trein weer naar huis gegaan.”

Werkgroep Vormselvoorbereiding
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Seniorenbusreis naar Goes
Vanuit de Lievevrouweparochie wordt er dit jaar weer een 
seniorenbusreis georganiseerd naar wel twéé mooie kerken 
in de Zeeuwse stad Goes. Dit zal zijn op dinsdag 9 juli.
We bezoeken de RK Heilige Maria Magdalenakerk en ook de 
Protestantse Grote of Maria Magdalenakerk

We starten de middag met een gebedsviering in de katholieke 
kerk, gevolgd door een rondleiding welke verzorgd wordt door 
pastoor Paul Verbeek. Hierna gebruiken we koffie / thee met een 
lekkernij en kunt u het winkeltje bezoeken. Vervolgens lopen we 
naar de protestantse kerk welke tegenover ligt.

Daarna kunt u wat van het centrum zien voordat we samen 
nog van een drankje genieten voor de terugreis aanvangt. 
Om 17.00 uur vertrekken we weer huiswaarts en hopen rond 
17.45 uur -18.00 uur in Bergen op Zoom terug zijn.
Rollators kunnen onderin de bus mee, mits opvouwbaar!

De reiskosten zijn € 17,50 per persoon. Bij de in-/uitgangen 
van de OLV van Lourdeskerk en de St.-Gertrudiskerk liggen 
opgaveformulieren. U kunt zich tot en met 16 juni aanmelden.

Gaat u ook mee? Het wordt vast weer een heel gezellige middag, 
zoals dat elk jaar al is! Heeft u vragen, dan kunt u bellen naar 
Elma Bastianen-Luijks tel. 250 420 of naar het Parochiecentrum 
tel. 233 574.

Elma Bastianen – Luijks

Senioren klaar om op reis te gaan. Grote of Maria Magdalenakerk.
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Erfenis 
of schenking 
aan de 
Lievevrouweparochie
Kan dat, mag dat, hoe moet dat dan en waarom zou u het doen! 
De parochie is een zogenaamde ANBI-instelling (Algemeen Nut 
Beogende Instelling) en dat heeft fiscale voordelen. 

Bij uw overlijden alles nalaten aan uw parochie zult u waarschijnlijk 
niet doen als u een partner en/of kinderen achterlaat. Maar een 
deel? Uw partner heeft in het algemeen een belastingvrijstelling 
van € 650.913,-- (2019) en uw kinderen (en kleinkinderen) maar 
slechts van € 20.616,-- (2019). Over het meerdere betalen zij 
10-20% erfbelasting. Kleinkinderen betalen zelfs 18-36%. Geeft 
u aan uw parochie ‘iets’ van dat meerdere, dan hoeft zij daarover 
geen belasting te betalen.

Zijn alleen ouders, broers, zussen, (verre) neven of nichten 
uw erfgenamen, dan betalen die 30-40% erfbelasting 
(belastingvrijstelling € 2.173,-- (2019). Ik heb die laatsten wel 
beteuterd zien kijken, toen het testament geopend werd en ze er 
niet in stonden en dat terwijl ze toch zo vaak bij oom of tante (aan 
bed) waren geweest! De parochie was tot erfgenaam benoemd, 
zonder ook maar een cent erfbelasting.

In een testament via uw notaris kunt u uw parochie (gedeeltelijk) 
tot erfgenaam benoemen. Met een ‘warme hand’ (dus bij leven) 
geven voelt ook goed en ...... levert u direct een mooie fiscale 
aftrekpost op:

eenmalige giften moeten o.a. meer bedragen dan € 60,-- en hoger 
zijn dan 1% van uw drempelinkomen;
periodieke giften moeten voor minimaal 5 jaar worden gedaan 
en schriftelijk zijn vastgelegd. Dit hoeft thans niet meer via een 
notaris, maar kan direct geregeld worden met de parochie; het 
formulier is hier beschikbaar (maar ook op de website van de 
belastingdienst vindt u het formulier). 

Dit alles in een notendop.

Meer weten: raadpleeg uw notaris.

Mr. Theo Fikkers, oud-notaris
(aangepast aan het jaar 2019)

Zomer
Lig maar naast me in de zomer
Zeg maar niets meer, ga maar mee
Doe je ogen niet meer open
En ons grasveld wordt de zee

Drijf maar we naar open water
Naar de horizon, de rand
Val maar met in de diepte
Jij en ik hand in hand

Ga maar met me door de zomer
Naar een veilig eindstation
Val maar met me van de wereld
In de armen van de zon

Ivo de Wijs
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Muziek in de Gertrudiskerk
Woensdag 5, 12 en 19 juni
19.30 uur
Beiaard-avondconcerten (GCS), 
luisterplaats tuin Kerkstraat. 

Resp. door Thierry Bouillet, Auke de Boer en Janno den Engelsman.

Zondag 9 juni 9.30 uur: Pinksterviering met de “Misa a Buenos 
Aires” voor koor en orkest van Martin Palmeri (geb. 1965) en 
gregoriaans (HMR).

Maandag 10 juni middag:  Open kerkendag in Noord Brabant en 
Zeeland Regelmatig (orgel)muziek (GCS).

Zaterdag 22 juni 16.00 uur: Orgelconcert door studenten van het 
Antwerps Conservatorium Entree vrij, collecte na afloop (GCS).

Zondag 30 juni 10.00 uur: Ommegangsviering b.g.v. 75 jaar 
Maria-Ommegang (HMR). O.a. de Paukenmesse van J. Haydn 
voor soli, koor en orkest.

Zaterdag 31 augustus 16.00 uur:  Orgelconcert “Inspiratie” door 
Mark Christiaanse. Muziek van Bach, Brahms en Perry (GCS).

Zaterdag 14 september Nationale Orgeldag: Regelmatige 
bespeling van de orgels, ook door liefhebbers; tevens op zondag 
15 september (GCS).

Vrijdag 4 oktober tot en met zondag 6 oktober
Ibach-festival. Nadere info volgt (GCS).

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

Vrijwilliger
 

Vrijwilliger worden is een kunst
vrijwilligers krijgen is een gunst
vrijwilligers hebben is een geluk

vrijwilliger blijven een meesterstuk

want vrijwilliger zijn
is vrijwillig maar niet vrijblijvend

is verbonden maar niet gebonden
is onbetaalbaar maar niet te koop

is positief denken en doen met als doel
voor de ander en jezelf een goed gevoel

want daar alleen kan liefde wonen
daar alleen is het leven goed

waar men blij en ongedwongen
alles voor elkander doet

een zachte blik, een goede daad
een vriendelijk woord, een blij gelaat

al lijkt het soms weinig wat je doet
je geeft veel meer dan dat je zelf vermoedt
bedenk dus, je bent beslist niet overbodig

want iedere vrijwilliger is hard nodig.
 

Mart Kuipers 

20



Wisselen van de wacht
Op zondag 7 april was er een bijeenkomst om Pierre Lint 
dank te betuigen voor de vele jaren die hij in de Meilustflat, 
die nu Residentie Meilust heet, een bijzondere bijdrage heeft 
gegeven ten behoeve van de kerkdiensten.

Aanvankelijk werd ruim 25 jaar geleden de Andreasstichting 
opgericht om te waarborgen dat er Eucharistievieringen 
konden plaatsvinden in de Meilustflat. Toen pastoor A. 
Rijnties in deze flat kwam wonen, was er meteen voorzien in 
een voorganger. Later, na het overlijden van Rijnties, heeft 

pastoor Stan van Oers vele jaren die vieringen verzorgd. 
Pierre Lint kun je met recht zijn rechterhand noemen. Hij 
organiseerde de diensten als koster, was lector en ging zo nodig 
ook voor bij de overwegingen toen het pastoor Van Oers allemaal 
te veel werd.
Enkele jaren geleden is de Andreasstichting opgeheven en 
werden de zaken in handen gegeven van de Werkgroep RK 
Kerkdiensten, waarin de bestuursleden van de stichting het werk 
gingen voortzetten.

Pierre Lint heeft bij dit alles bijna 25 jaar een belangrijke rol gespeeld. 
Hij zal hiermee niet stoppen, maar de eindverantwoordelijkheid is 
nu overgedragen aan Jan Rutten. Pierre zal hem kunnen bijstaan 
met zijn ervaring en hem dus zo kunnen inwerken.
Pastoor Paul Verbeek was na zijn eigen diensten naar de 
Residentie gekomen en heeft Pierre Lint namens de parochie 
bedankt voor zijn tomeloze inzet. Hij bood hem een ‘bokaal in glas’ 
aan met het embleem/ logo van de parochie.

Namens alle aanwezigen:
Mijnheer Pierre Lint geweldig bedankt voor je inzet!

Jo Staps

Pastoor Paul Verbeek bedankt Piet Lint.
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Gregoriusonderscheiding
Donderdag 14 maart vond er een bijzondere gebeurtenis 
plaats voor de LieveVrouweCantorij. Tijdens de wekelijkse 
repetitie is aan het koorlid mevrouw Frederica Belet-
van Mil de eremedaille in goud met de oorkonde van de 
Gregoriusvereniging uitgereikt. Dit alles in verband met haar 
40 jarig trouwe lidmaatschap van een kerkkoor.

De heer Jan van Wijk, vicevoorzitter van het parochiebestuur van 
de Lievevrouweparochie speldde haar met plezier de medaille 
op. Frederica is in 1979 op 40 jarige leeftijd lid geworden van het 
dameskoor rouw en trouw in de Parochie van de Martelaren van 
Gorkum en om een lang verhaal kort te maken,

is door diverse kerksluitingen en fusies van kerkkoren heen, 
Frederica als 80-jarige nog steeds een trouw koorlid, maar nu van 
de LieveVrouweCantorij.

Het hele feest was in het geheim voorbereid en dus was het een 
geweldige verrassing voor haar toen ze haar man Joop binnen 
zag komen. Zoals Frederica zelf zegt “het heeft enkele dagen 
geduurd voor ze weer met twee voeten op de grond stond”. Alle 
aanwezigen hebben genoten van haar blijheid en waardering voor 
de verrassing.

Frederica, de LieveVrouweCantorij is trots op jou.

Cocky Asselbergs - Stuart
Muzikale coördinator LieveVrouweCantorij

Adverteren in inZOOMen 
wordt mogelijk
Vanaf de derde editie 2019 is 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.

Frederica en Joop Belet
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Familieberichten
Gedoopt 
Enoro Nuijes 
Anna Lynn Vissers 
Jani Glerum 
Livia de Nijs 
Julian Sikorski 
Enora Zwaan 
Efron Zwaan 
Evian Zwaan 
Jason van den Bogert 
Femke Otto 
Lievah Schuurbiers 
Kyano Mulders
Auguste Meijer 
Thijs Coppens

Toetreding tot de RK-kerk:
Miguel Neto

Getrouwd
Peter van Iersel en Cindy Reijnders

Overleden
Ria de Musters-de Krom 90 jaar 
Toos Korsmit-Koreman 87 jaar 
Rob de Jaeger 49 jaar 
Myriam Asselbergs-de Bruijn 100 jaar 
Cobie Verdult-Roos 89 jaar 
Marie Musters-van Geel 94 jaar

Om te noteren 
en niet te vergeten
Bij het verschijnen van dit parochieblad ligt het nu nog ver in het 
verschiet, maar graag wordt uw aandacht gevraagd voor enkele 
gebeurtenissen in augustus en begin september.

15 augustus Hoogfeest 
Maria Tenhemelopneming
Op donderdagavond 15 augustus vieren we om 19.00 
uur in onze parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes 
in de Eucharistieviering het Hoogfeest van Maria 
Tenhemelopneming. Deze viering is zoals al jaren gebruikelijk 
nauw verbonden met de Maria Ommegang in onze stad.

1 september Startzondag en LievevrouweFair

Op zondag 1 september vindt de Startzondag plaats in 
onze parochie. Om 11.00 uur is de Eucharistieviering in de 
parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes en aansluitend 
is er de LievevrouweFair in de tuin van het parochiecentrum.
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