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Van de redactie
Als u dit leest heeft u het laatste nummer van de elfde jaargang 
in uw handen. Het is dan weer gelukt om dit zeer gevarieerde 
nummer van inZOOMen bij u te bezorgen. Wat daar allemaal bij 
komt kijken hebben we maar eens voor u op een rijtje gezet.

Gevarieerd schreven we al, wel dat is het! Onze hele 
geloofsgemeenschap komt aan bod; verslagen van allerlei 
bijeenkomsten, enthousiaste artikelen van en over onze jongste 
en niet meer heel jonge parochianen. Dus artikelen over de 
communicanten, de vormelingen, de avonturen van onze tieners, 
maar ook over de reis van onze senioren. Er is een interview 
met een wel heel jonge vrijwilliger en een verslag van de zeer 
geslaagde jubileum-Ommegang. Het parochiebestuur laat van 
zich horen en onze penningmeester laat zien hoe we er financieel 
voorstaan.

Informatief is het artikel over de diverse mogelijkheden van het 
afscheid van een dierbare. Er is een vooruitblik over de festiviteiten 
bij gelegenheid van 75 jaar bevrijding en natuurlijk komt ook de 
naderende vredesweek aan bod.

Niets te veel gezegd dus over variatie en als u de behoefte voelt 
om ook een bijdrage te leveren aan de twaalfde jaargang van 
inZOOMen, dan verwachten wij die bijdrage uiterlijk 25 oktober op 
inzoomen@lievevrouweparochie. Mocht u willen reageren op de 
vacatures die er zijn en komen in onze parochie, dan stellen wij uw 
telefoontje zeer op prijs.

Ton Segers

Colofon
Jaargang 11 nummer 4, 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 (parochie)
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

De Lievevrouweparochie is een ANBI instelling met RSIN nummer 
002572084.
Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk vrijdag 25 oktober te 
worden aangeleverd. Het nummer verschijnt in de week van 18 november.
Kopij sturen naar: inzoomen@lievevrouweparochie.nl.
Foto Mariabeeld voorpagina: Foto Dick Vermaas
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Overzicht vieringen
IN HET WEEKEND:
St.-Gertrudiskerk: Zondag 09.30 uur
 ingang: Kerkstraat/Zuivelstraat
OLV van Lourdeskerk: Zaterdag 17.00 uur
 Zondag 11.00 uur
 Zondag 18.00 uur
 Eucharistieviering in de Poolse taal
DOOR DE WEEK:
St.-Gertrudiskerk:  Middaggebed: van maandag t/m
 vrijdag om 12.15 uur in de Dagkerk
OLV van Lourdeskerk: Dinsdag 09.00 uur:
 viering in de Lourdesgrot
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
Het Nieuwe ABG zusters: Maandag, dinsdag, donderdag 
 en vrijdag 09.15 uur
Het Nieuwe ABG huis: 1e en 3e  donderdag
 van de maand 10.00 uur
Jacquelineflat: 1e, 3e en 4e vrijdag
 van de maand 14.30 uur
Stuijvenburgh:  2e en 4e vrijdag
 van de maand 14.30 uur
 
De vieringen zijn een Eucharistieviering of een viering van 
Woord, Gebed en Communie. In de woensdageditie van de 
Bode en op de website www.lievevrouweparochie.nl
vindt u de aard van de viering.
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Alphacursus
In januari 2020 starten we met een 
Alphacursus. Ontmoeten, vragen 
en ontdekken – dat doe je op Alpha! 
Stel al je vragen en praat met andere 
deelnemers door over de zin van 
het leven en over ons geloof. Je 
bent niet de enige Alpha-deelnemer, 
wereldwijd volgden ruim 25 miljoen 
mensen een Alphacursus.

Voor wie?
Alpha is voor iedereen!
Heb je vragen over het leven of over het christelijk geloof?
Dan is Alpha echt iets voor jou. Er is alle ruimte om het gesprek 
aan te gaan en je vragen en ideeën te delen.

Waarom?
Op Alpha denk je samen na over vijftien inspirerende onderwerpen. 
Iedereen komt met zijn eigen vragen en ideeën. Je ontdekt altijd 
iets nieuws. Je ontmoet leuke, nieuwe mensen. En het is helemaal 
gratis!

Hoe werkt het?
Elke Alpha begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar 
op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd 
luister je naar een kort, inspirerend verhaal over een van de 
onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om je vragen en gedachten 
te delen in kleine groepen.

Nieuwsgierig?
Neem voor meer informatie of om aan te melden contact op met 
pastor Fredi Hagedoorn, fredihagedoorn@lievevrouweparochie. 

Er zijn tien bijeenkomsten op donderdagavond in het 
parochiecentrum en een zaterdag. Voor Alpha zoeken we ook 
vrijwilligers, om te koken en te helpen. Daarvoor kun je je nu al 
aanmelden.

Pastoraal werkster Fredi Hagedoorn

VACATUREBANK
Bezoekgroep:
Vindt u het fijn om een luisterend oor te zijn voor iemand die zijn 
of haar verhaal kwijt wil, dan is dit misschien wel iets voor u.

Klus- en tuingroep:
Bij het parochiecentrum is een grote tuin die veel onderhoud 
en zorg vergt. Onze tuinman loopt rond om alle groei en bloei 
in goede banen te leiden. Hij heeft wel hulp maar kan niet alles 
aan. Wie heeft groene vingers en wil hem ondersteunen?

Distributie inZOOMen:
Wij doen een dringende oproep aan u, lezer, om eens na 
te gaan of u misschien ook een stukje bezorging van uw 
parochieblad op u zou kunnen nemen. Een berichtje naar het 
Parochiecentrum over uw bereidheid zou fantastisch zijn. We 
nemen contact met u op om u verder bij te praten over het hoe 
en wat.

Egidiusgemeenschap:
De huiswerkgroep en de bezoekgroep kunnen nog helpers 
gebruiken.
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Van de bestuurstafel
Beste parochianen,

Op 30 juni van dit jaar heb ik een bijzondere dag mogen beleven. 
De Maria Ommegang trok weer door de straten van het centrum 
van onze stad. Het was voor de 75e keer dat deze dankstoet 
werd georganiseerd. Mij troffen vooral de grote belangstelling, het 
enthousiasme van de deelnemers, de zichtbare devotie en het 
kleurrijke van de stoet. Ik hoorde dat ook de nieuwe onderdelen 
van de Maria Ommegang, zoals “bevrijding” en “verrijzenis”, op 
veel bijval konden rekenen. Het heeft mij goed gedaan ook deze 
keer vele parochianen te zien en dit niet alleen in de dankstoet, 
maar ook als belangstellenden. Dat er een nauwe relatie is tussen 
leden van onze parochie en de Maria Ommegang geeft impulsen 
voor continuïteit van de dankstoet.

Een positieve ontwikkeling is ook het grote aantal bezoekers 
aan onze St.-Gertrudiskerk. Sinds de ingang voor bezoekers is 
verplaatst naar de zijde van de Grote Markt neemt het aantal 
welkome gasten behoorlijk toe. Dit najaar ondergaat de huidige 
dagkerk een metamorfose. Van dit deel van de St.-Gertrudiskerk 
wordt een Sacramentskapel gemaakt. In deze kapel komen 
onder meer het Mariabeeld van de Ommegang en de door paus 
Franciscus gezegende kroonjuwelen. Ik hoop dat door deze 
ontwikkelingen het bezoek aan de stadskerk verder groeit en wij 
met onze monumentale kerk midden in de samenleving blijven 
staan.

Een andere gunstige ontwikkeling betreft de OLV van Lourdeskerk. 
Sinds augustus is er op de zondagmiddag een viering in het 
Pools. De groeiende Poolse gemeenschap in het zuidwesten 
van dit land heeft de behoefte geuit om in onze parochiekerk 
eucharistievieringen te houden. Op deze wijze wordt de kerk meer 

gebruikt en stellen wij ons open voor samenwerking met de Poolse 
gemeenschap. Ook dit is dienstbaar zijn aan anderen.

Tot slot wil ik al onze vrijwilligers danken voor hun waardevolle 
inzet. Door hen blijft onze parochie levend voor de vele gelovigen. 
Onze vrijwilligers zijn dan ook om te koesteren.

Namens het bestuur van de Lievevrouweparochie,
Jan van Wijk 

Nieuws vanuit 
de PCC
Als u dit leest hebben we de eerste vergadering 
al gehad en gaan we het nieuwe werkjaar in.

De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan het onderwerp 
“Vrijwilligersbeleid”. Nu gaan we verder met het opzetten van een 
vacaturebank. Niet gemakkelijk om dit op een goede werkbare 
manier te doen. Hoe kom je in contact met mensen die bereid zijn 
om bepaalde werkzaamheden te verrichten?

Een ding is duidelijk op dit moment! We hebben nu mensen nodig 
(zie VACATUREBANK).
Samen werken in onze organisatie maakt u blij en mij ook. 
U bent van harte welkom.

Heeft u interesse? Bel alstublieft naar het parochiebureau: telefoon: 
0164-233 574. Maar u kunt mij ook bellen: 06-305 346 43.

Gerard Akkermans, voorzitter PCC
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Uitvaart
In onze parochie verzorgen wij voor iedereen een prima verzorgde 
uitvaart, gewoonlijk voorgegaan door één van onze vier pastorale 
beroepskrachten. Gezien het tekort aan priesters zal dit lang niet 
altijd een Eucharistieviering kunnen zijn. De uitvaart kan pas 
worden vastgelegd als de pastor voor de uitvaart ook bekend is. 

Afspraken over een kerkelijke uitvaart worden gemaakt via 
de begrafenisondernemer, die het geheel van de uitvaart 
regelt. De begrafenisondernemer neemt contact op met de 
uitvaartcoördinator van de parochie (T 06 300 988 76) om de 
datum en de kerk (locatie) vast te leggen, als ook de pastor die 
voor zal gaan in de uitvaart. Op de parochie kan een beroep 
gedaan worden voor het verzorgen van een uitvaartdienst in de 
kerk met aansluitend een aulaviering in het crematorium of een 
begrafenis. Ook kan gekozen worden voor enkel een aulaviering 
of voor een afscheid op de begraafplaats.

1.  Uitvaart vanuit de kerk
Bij een uitvaart vanuit de kerk kan gekozen worden voor een viering 
van Woord en Gebed, een viering van Woord, Gebed en Communie 
of een Eucharistieviering. Dat laatste kan enkel als er een priester 
beschikbaar is. In alle gevallen kan de LieveVrouweCantorij met 
zang en orgel de viering ondersteunen. Het is gangbaar dat de 
pastor na de uitvaartdienst in de kerk mee naar de begraafplaats 
of het crematorium gaat. In de nazorg bezoekt de pastor na de 
uitvaart - in de regel - nog de nabestaanden.

2.  Aulaviering in het crematorium of op de begraafplaats
Ook kan op de parochie een beroep worden gedaan als er enkel 
een aulaviering - een samenkomst in de aula van de begraafplaats 
of het crematorium - plaats vindt. In overleg met de pastor wordt 
de afscheidsviering samengesteld.

3.  Avondwake
Ook is het mogelijk om op de vooravond van de uitvaart een 
avondwake in de kerk te houden. Een avondwake is een viering 
van Woord en Gebed, die wordt verzorgd door vrijwilligers.

4.  Begraafplaats
Indien gewenst is een afscheidsviering bij het graf op de 
begraafplaats ook mogelijk. In overleg met de pastor wordt de 
afscheidsviering samengesteld.

5.  Allerzielen
Ieder jaar op 2 november, het feest van Allerzielen, gedenken we 
in onze twee kerken de overleden parochianen van het afgelopen 
jaar. In de viering wordt een gedachtenisprentje met de namen 
van de overledenen van het afgelopen jaar uitgedeeld. Voor elke 
overledene van wie vanuit de parochie afscheid is genomen, 
is - indien door de nabestaanden gewenst - een kruisje met 
de naam in de kerk opgehangen. Met dit teken houden we de 
overledene levend in onze gemeenschap. Het kruisje kunnen de 
nabestaanden na de viering van Allerzielen mee naar huis nemen 
of in overleg op een ander tijdstip.

Diaken Jan Foesenek

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

Allerzielen
Zaterdag 2 november om 17.00 uur in de OLV van Lourdeskerk 
en om 19.00 uur in de St.-Gertrudiskerk wordt stil gestaan bij 
de overledenen van het afgelopen jaar. Hun namen worden 
genoemd, een gedachtenisprentje wordt uitgereikt.
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Thijs van Hoof in actie
Wie naar een H. Mis gaat, ziet dat behalve de pastoor, diaken, 
pastoraal werker en lector nog andere mensen op het 
priesterkoor aan het werk zijn. Het zijn de acolieten die er ook 
voor zorgen dat tijdens de viering alles goed verloopt.

Thijs is zestien jaar en een van die mensen die zich inzet voor de 
goede gang van zaken tijdens de vieringen. Vier jaar geleden is 
hem gevraagd om acoliet te worden. Samen met zijn ouders en 
zusje ging hij regelmatig naar de vieringen in de H. Hartkerk. Sinds 
de sluiting van die kerk bezoeken zij de OLV van Lourdeskerk en 
die trouwe bezoeken zijn waarschijnlijk opgevallen. Na afloop van 
een Eucharistieviering is Thijs aangesproken met de vraag of hij er 
iets voor voelde om acoliet te worden. Dat leek hem wel leuk om te 
doen; het was een uitdaging! Zijn antwoord was: Ja.

Een opleiding tot acoliet is er niet. In zijn beginperiode is aan Thijs 
verteld wat en hoe hij iets moet doen en is het hem voorgedaan. 
De taken moeten natuurlijk ook op het juiste moment worden 

uitgevoerd. Voordat de H. Mis begint, 
wordt overlegd wat de werkzaamheden 
zijn en of er nog bijzonderheden zijn. 
Er wordt ook afgesproken wie aan de 
linker- of aan de rechterkant meehelpt 
om de communie uit te reiken. Onze 
jongere vindt het erg bijzonder 
om acoliet te zijn. Hij zegt: “Het is 
belangrijk werk. Je bent een van de 
mensen die ervoor moet zorgen dat 
de Eucharistieviering goed verloopt.” 
Heel bijzonder vindt hij toch wel de 
vieringen tijdens de Bedevaarten en 
Hoogfeestdagen.

Een van de voorrechten van het acolietzijn is om aan het altaar 
de communie onder twee gedaanten te mogen ontvangen. Door te 
eten van het brood en te drinken uit de beker neem je helemaal deel 
aan het sacrament van de Eucharistie en dat mag niet iedereen. 
Het is belangrijk dat je op tijd in de kerk bent: dat is een half uur 
voordat de viering begint. Als blijkt dat iemand ziek is, kan dan 
nog iets geregeld worden. Thijs vindt het heel bijzonder om acoliet 
te zijn. Hij kan het iedereen aanraden want het is een hele leuke 
ervaring om dit te doen.

Onze vrijwilliger vindt het fijn om op bedevaart te gaan naar 
Beauraing en Meerseldreef maar hij houdt ook van vissen en met 
zijn vrienden buitenspelen. Dit schooljaar gaat Thijs naar de vierde 
klas in het Kwadrant en tussen de bedrijven door is hij ambassadeur 
voor de stichting Opkikker. Voor deze functie verzamelt hij kapotte 
en afgedankte mobieltjes en cartridges van printers. Als beloning 
voor de moeite krijgen de ambassadeurs een speldje op de 
ambassadeursdag die eenmaal per jaar wordt georganiseerd. 
Alle opgehaalde materialen worden ingeleverd en geteld. De 
verkoopopbrengst hiervan wordt gebruikt om gezinnen met zieke 
kinderen een leuke dag te bezorgen. Dit is een mooie bezigheid die 
zeker de aandacht en een groot compliment verdient.

Thijs, dank je wel voor je tijd. Ik wens je heel veel plezier en succes 
toe met alles wat je doet. Ga zo door!

Lucie Venmans

Iedereen die kapotte of afgedankte mobieltjes of cartridges van 
printers wil opruimen, kan via het e-mailadres van Thijs informatie 
opvragen. Hij zal dan via de email uw vraag beantwoorden. 
Hoe meer Thijs kan inzamelen hoe meer gezinnen blij gemaakt 
kunnen worden met een OPKIKKERDAG.
Het e-mailadres is: sjvanhoof@ziggo.nl
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De belofte ging door….
Terugkijkend naar de 75e Maria Ommegang kan ik met plezier 
constateren dat het in alle opzichten een heel geslaagde 
jubileumstoet is geweest. Onze zorg over het weer, met name 
de warmte, bleek ten onrechte, want het was die mooie zondag 
met 23 graden maar liefst 10 graden kouder dan de dag ervoor.

Maar niet alleen het weer bepaalde deze stoet. Er waren weer 
voldoende mensen gevonden om met de verschillende onderdelen 
in de stoet mee te doen. De nieuwe verrijzeniswagen met de 
speciaal daarvoor gemaakte nieuwe kleding van de figuranten 
eromheen, was net op tijd gereed. De gemotiveerdheid van de 
deelnemers bleek uit de betrokkenheid waarmee de figuranten de 
diverse taferelen mede vorm gaven. Daarnaast de passie die bij de 
meeste declamatoren vaak nadrukkelijk tot de verbeelding sprak.  

Zang en muziek waren keurig verzorgd. Samen met de kleding 
van de deelnemers zorgde het geheel ervoor dat wij van onze 
speciale gasten én van de toeschouwers die in grotere getale dan 
bij vorige edities langs de kant stonden, alleen maar waardering 
kregen. Zelfs een felicitatiebrief van de Paus kwam bij ons binnen! 
Het door Ad Rooms geschreven jubileumboek en de jubileum-CD 
die vanwege 75 jaar werden uitgebracht, hebben deelnemers én 
toeschouwers kunnen verleiden deze aan te schaffen en daarmee 
een mooie herinnering te hebben aan deze Jubileum-Maria 
Ommegang. Een stoet waar Bergen op Zoom erg trots op mag 
zijn! Op naar de 76e editie. 

Boeken en CD’s zijn nog verkrijgbaar op het parochiecentrum en 
zondags, na de kerkdienst in beide kerken.

Hans StumpelDe Verrijzeniswagen Foto’s: Dick Vermaas

Eva met de appel
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Gedicht voor Allerzielen
Als ik ga, moet je niet huilen

want echt weg ben ik eigenlijk niet.
Mijn lichaam is nu duizend dingen
heb daarom niet zoveel verdriet.

Ik ben de wind
ik ben de regen
ik ben de zon

het jonge gras.
Ik ben de sneeuw en duizend dingen

ik ben weer degene die ik was.

En als je wakker wordt, bekijk dan
de bomen en de blauwe lucht.

Kijk naar de vlinders en de bloemen
kijk naar de vogels in de lucht.

Want al die duizend dingen ben ik
sinds ik mijn lichaam achterliet.

Die duizend dingen zijn mijn leven
dus zie je, echt weg ben ik niet.

Schrijver onbekend

Het Doorgeefpunt 
bestaat vijf jaar
Op zich een feestelijke gebeurtenis; tevens triest dat we bestaan 
en dat we nodig zijn! Hebben we eigenlijk wel wat te vieren?

Als je ziet hoe blij mensen zijn met de spullen die we gratis 
doorgeven: pannen, serviesgoed, linnengoed. Als je ziet hoe fijn 
men het vindt kleding of schoenen voor vijftig cent te kopen. We 
vragen mensen niet om hun financiële doopceel te lichten bij ons. 
We vertrouwen erop dat mensen die ons bezoeken, ons nodig 
hebben.

Er wordt bij ons gelachen, gehuild en wij laten mensen in hun 
waarde. Soms zou ik willen dat er een “sociaal plein” zou zijn in 
Bergen op Zoom. Dat je met korte lijntjes mensen adequate hulp 
kan bieden. Wie weet wat de toekomst brengt. Voor dit moment is 
het een feit dat we vijf jaar bestaan.

U vindt ons Parallelweg 68 d bij Stichting Samen Werken en we 
zijn open van maandag tot en met donderdag vanaf 9.30 uur tot 
12.15 uur. Proost!

Vriendelijke groet
Team Het Doorgeefpunt
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Lievevrouweparochie 
in cijfers
Kon het jaar 2017 nog worden afgesloten met een positief resultaat 
van een kleine € 5.000.-, dat geldt dan niet voor 2018. Hoewel 
er zeker positieve ontwikkelingen te melden zijn, moest het jaar 
afgesloten worden met een tekort van bijna € 15.000.-
Om beide jaren goed te kunnen vergelijken moet allereerst worden 
opgemerkt dat het systeem van boekhoudkundige verwerking 
diende te worden aangepast aan bisschoppelijke, landelijke normen. 
De vergelijking is daarom niet zonder meer één op één mogelijk, 
zie de nadere toelichting. Voorts zijn de begrotingscijfers, die nog 
op het oude systeem betrekking hadden, voor de duidelijkheid 
achterwege gelaten.

Nadere toelichting:
1. Positief bij de opbrengsten:
 •  De ontvangsten uit de parochiebijdragen [Kerkbalans] en de 

collecten zijn vrijwel gelijk gebleven.
 •  De post Huwelijken e.d. springt eruit a.g.v. administratieve 

herindeling.
 •  Uitvaartverzorging en stipendia, i.e. de gelezen misintenties, 

namen aanmerkelijk toe.
 •  Een belangrijke vooruitgang werd geboekt bij de Functionele 

inkomsten: dit zijn de diensten die het pastoraal team aan 
derden verleent, welke post een fundamentele bijdrage heeft 
geleverd aan het jaarresultaat.

2. Negatief bij de opbrengsten is het achterblijven van giften, 
waarmee het totaal van de inkomsten uit bijdragen van 
parochianen een kleine € 6.000,-- achterbleef bij 2017.

3. Positief bij de kosten c.q. lasten:

Opbrengsten Gerealiseerd
2017

Gerealiseerd
2018

Kerkbijdragen parochianen  176.287  176.197
Collecten  56.230  55.761
Stipendia [misintenties] 8.847 11.459
Huwelijken/Doopvieringen, 
Communie / Vormsel  1.352  7.013

Uitvaarten  23.161  33.810
Vergoeding sacramenten  11.190  8.500
Offerkaarsen  12.529  13.740
Giften  28.553  4.116
Bijdragen parochianen  318.149  310.596
Ontvangen collecten voor derden   9.453  11.210
Totaal bijdragen parochianen  327.602  321.806
Opbrengst bezittingen 49.110  58.983
Functionele inkomsten  15.340  63.650
Incidentele baten / acties  7.758  3.689
Totaal baten  399.810  448.128
Kosten 2017 2018
Pastorale beroepskrachten  182.706  223.626
Huisvesting  81.784  96.117
Kosten erediensten  22.395  26.150
Pastorale kosten  15.433  18.323
Afdracht Bisdom  60.650  58.922
Beheerskosten  31.893  39.914
Totaal kosten  394.861  463.052
Voordelig Nadelig resultaat  4.949  14.924

  399.810  448.128
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 •  Het pastoraal team is in 2018 versterkt door de bisschoppelijke 
benoeming van diaken Anton Janssen, hetgeen een positieve 
ontwikkeling genoemd mag worden. De stijging van de 
personele lasten kon voor een deel worden opgevangen door 
de eerder genoemde Functionele Inkomsten.

 •  Negatief is voorts de kostenontwikkeling in de overige sectoren 
die, naar het zich laat aanzien, van structurele aard zijn.

Het bovenstaande resultaat en de onderliggende ontwikkelingen 
zijn voor het bestuur een voortdurende bron van zorg en alertheid. 
Om financieel gezond te blijven en toch de huidige dienstverlening 
te kunnen continueren, heeft het parochiebestuur besloten tot 
oprichting van een team Fondsenwerving. Door te adverteren in 
inZOOMen, sponsoren te werven en gerichte fiscale actie, wordt 
getracht de begroting sluitend te krijgen. Over de diverse acties zult 
u nader worden geïnformeerd.

Pieter Nieuwenhuize, penningmeester
i.s.m. Koert Bastianen, 2e penningmeester

Vredesweek 2019
Vredesweek van 21 tot en met 29 september
’Vrede verbindt over grenzen’

Het thema nodigt uit om de grenzen op te zoeken en te onderzoeken. 
Want aan de andere kant van de grens wacht vaak een wereld aan 
ontmoetingen en mogelijkheden. Veel mensen leven steeds meer 
in de eigen bubbel en spreken steeds minder mensen uit andere 
bubbels. Polarisatie ligt dan op de loer.

En dat terwijl vreedzaam samenleven met mensen uit andere 
bubbels en verschillende culturen goed mogelijk is. Elke dag 
zetten vele duizenden mensen in heel Nederland zich in voor een 

inclusieve samenleving. Onze samenleving 
heeft behoefte aan deze mensen, die bereid 
zijn om uit hun comfortzone te stappen. 
Die laten zien dat er een alternatief is, een 
antwoord op polarisatie.

Als je op een constructieve manier conflicten 
oplost, krijg je nieuwe manieren van 
samenleven. De beste manier om dat te 
doen? Ontmoetingen… met elkaar praten dus. 
Nee, dat is niet soft, dat is hard werken. Soms komen er namelijk 
pijnpunten op tafel. En ja, soms zijn er momenten dat je een lijn 
moet trekken, een grens. Bijvoorbeeld om duidelijk te maken dat 
het fout is om geld te verdienen aan controversiële wapens die 
menselijk leed. veroorzaken. Of dat het noodzakelijk is om op te 
komen voor slachtoffers van armoede en onrecht.

Doe ook mee!

Over de Grenzen
Is er een plek, waar wij elkaar weer kunnen vinden?
Een plek voor jou en mij, daar ergens in het midden,
het niemandsland, hier ver vandaan,
waar wij de grenzen overgaan,
een plek met ruimte voor ’t gelijk van jou en mij
en waar ik ongelijk heb, evengoed als jij,
met het onrecht dat ons allebei is aangedaan,
zijn we ieder nog in staat daarnaar op weg te gaan?
En te zoeken naar de plek waar het pad een aanvang vindt,
het pad dat eindigt waar vergeving begint.

Uit ‘Het boek van vergeving’ - Desmond Tutu

11

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/themas/omstreden-wapens-en-wapenhandel
https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/themas/omstreden-wapens-en-wapenhandel


Wereldmissiemaand oktober
Noordoost-India is slechts via een smalle doorgang verbonden 
met het centrale gedeelte van India. De vele bevolkingsgroepen 
voelen zich vaak tweederangsburgers in hun land. Christenen zijn 
er vooral onder de inheemse volken.

Missio Nederland steunt in de Wereldmissiemaand in het bijzonder 
drie projecten in Noordoost-India.
1. Twee aan twee gaan de ‘Touring Sisters’ naar de dorpen in de 

deelstaat Arunachal Pradesh in de Himalaya. De rondtrekkende 
zusters Franciscanessen verlenen medische zorg, geven 
onderwijs en delen gedurende enkele weken het eenvoudige 
leven met de inwoners van de dorpen, die horen bij het bisdom 
Itanagar.

Missio wil het pastorale werk van de zusters graag financieel 
ondersteunen.

2. De deelstaat Assam is bekend vanwege de thee. Het zijn 
meestal vrouwen die op de theeplantages de theebladeren 
plukken, want zij zijn snelle plukkers. Vaak zijn ze analfabeet en 
worden ze uitgebuit. Door de grote armoede zijn ze makkelijk 
slachtoffer van mensenhandel en van orgaanhandel.

Zusters van de Salesianen maken de vrouwen en meisjes bewust 
van de gevaren.
Missio wil het pastorale werk van de zusters en hun bewust-
wordingsprogramma financieel ondersteunen.

3. Ook in de deelstaat Meghalaya zijn Touring Sisters actief. Zij 
bezoeken regelmatig de gezinnen van de mijnwerkers. Het 
werk in de mijnen gebeurt op de meest primitieve manier, 
zonder enige vorm van veiligheid. Er vallen vaak dodelijke 
slachtoffers. Toch nemen de arbeiders het risico op de koop 
toe. Alleen zo kunnen zij en hun gezinnen overleven.

Missio wil het pastorale werk van de zusters financieel 
ondersteunen.

Uw bijdrage helpt daarbij!

Corrie Hamers
Werkgroep NoordZuid
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Niet te missen
Bergen op Zoom herdenkt en viert 75 jaar bevrijding. Onze 
Maria Ommegang in de huidige vorm, had in 1945 niet van start 
kunnen gaan als Bergen op Zoom in 1944 niet bevrijd was van 
de nazi - bezetters. De 75e keer Maria Ommegang, afgelopen 
juni, loopt dus gelijk op in het jaar dat de stad in oktober haar 
75e bevrijdingsjaar herdenkt en viert.

Zaterdag en zondag 26 en 27 oktober staan bol van de activiteiten. 
Op zaterdagochtend herdenkingen op het Britse ereveld, bij het 
Arnoldus Asselbergsplantsoen en in de Thaliatuin.

’s Middags rolt een stroom oude militaire voertuigen de stad 
binnen. Vanaf de Gedempte Haven start dan het defilé met een 
groot aantal militairen o.a. uit Canada en Schotland, militaire 
muziekgezelschappen, veteranen en civiele groepen uit de 

eigen regio. Vliegbewegingen accentueren het defilé nog. Bij de 
Gevangenpoort en op de Markt  komen tribunes te staan waarvoor 
kaarten bij het VVV kunnen worden gekocht. De militaire voertuigen 
sluiten achter het defilé aan.
Om 19.00 uur is er op de Grote Markt een indrukwekkende Taptoe. 
Deze kan vanaf de tribunes worden bekeken. Kaartverkoop 
daarvoor ook bij VVV. De dag wordt besloten met een feestavond 
in Den Enghel.

Op zondag is er om 09.00 uur een Oecumenische Herdenkings-
viering in de St.-Gertrudiskerk.
Om 11.00 uur is er een grote Herdenkingsceremonie op 
de Canadese begraafplaats. In de weken ervoor zijn er 
ook al volop activiteiten. Niet alleen in Bergen op Zoom, 
maar ook in onze Brabantse Wal - buurgemeenten Steen-
bergen en Woensdrecht. Alle informatie is te vinden op 
www.bevrijdingbrabantsewal.nl

Hans Stumpel

Dick Vermaas
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Geef Mij Je Hand
De peuter/kleuterkerk is voor kinderen van 0 tot 7 jaar om op een 
speelse manier kennis te maken met het geloof. We luisteren naar 
een Bijbelverhaal, bidden en er worden liedjes gezongen.

Ook gaan we op ontdekkingsreis in de kerk om er wat meer 
vertrouwd mee te raken. Na de viering is er tijd om elkaar te 
ontmoeten. De kinderen kunnen kleuren en krijgen wat lekkers 
en wat te drinken. En de ouders kunnen onder het genot van een 
bakje koffie of thee kennis met elkaar maken.

De volgende peuter/
kleutervieringen zijn op 
zondag:

6 oktober, 10 november, 
15 december. De 
vieringen beginnen om 
09.30 uur in OLV van 
Lourdeskerk.

De vieringen voor het 
volgend jaar vindt u in 
ons winternummer. We 
hopen jullie allemaal 
te mogen ontmoeten 
tijdens een van de 
vieringen.

Namens de werkgroep 
Geef mij je Hand.

José Brock-Verbraeken

Kidskerk
In de Lievevrouweparochie is 
er vijf keer per jaar een leuke 
middag voor alle kinderen van 
de basisschool. Jongens en 
meisjes die er dan zijn, luisteren 
naar verhalen en zingen een 
liedje. We bedenken een leuke 
knutsel en maken die samen. 
Als afsluiting doen we altijd 
een spelletje Ren-je-Rot. Ken 
je dat nog niet? Kom dan eens 
kijken, of vraag het aan je papa 
of mama, die kennen het vast 
wel! Die zijn het laatste half uur 
van harte welkom om mee te 
doen.

Het jaarthema voor komend jaar is: In vuur en vlam. Vuur geeft licht, 
warmte en gezelligheid. Dat maakt mensen blij. En jij? Waar wordt 
jij enthousiast en blij van? En hoe kun je dat aan iemand laten zien? 
Daar gaan we vijf keer samen naar op zoek, steeds van 13.30 uur 
– 15.30 uur.

De eerste en laatste bijeenkomst is in de tuin van het parochiecentrum 
aan de Burg. Stulemeijerlaan. Want dan is het nog goed weer 
(hopen we). De andere drie keer is het in het praathuis, dit is boven 
in de OLV van Lourdeskerk.

De data in dit jaar zijn: 18 september, 6 november. We vinden het 
leuk als jij ook komt!
Informatie kun je krijgen via Annemarie Sitsen. e-mail annemarie.
sitsen@astellas.com of telefonisch 06 – 537 185 67.
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Eerste Heilige Communie
Na maanden van voorbereiden was het eindelijk zover. Op 19 
en 26 mei waren de feestelijke vieringen. Beide kerken waren 
vrolijk versierd met gekleurde ballonnen. Ook de knutselwerkjes 
stonden opgesteld. Er waren mooie vriendschapsslingers en 
prachtige platen van de vijf broden en twee vissen. En in de 
zelfgeschilderde glaasjes branden allemaal kaarsjes. Natuurlijk 
waren de communicanten goed voorbereid en hadden ze hun 
mooiste kleren aan.

Maar het allerbelangrijkste van de viering was toch om de eerste 
keer je communie te ontvangen. Dat was voor veel jongens en 
meisjes, ondanks de goede voorbereiding, toch wel heel spannend. 
Daar stonden ze dan, alleen voor Pastoor Paul Verbeek, in een 
volle kerk. Maar alles ging goed. Wat waren ze trots en blij, net als 
hun ouders en familie in de kerk. We denken terug aan twee heel 
mooie vieringen in onze beide kerken!

Als u dit leest, zijn de scholen alweer begonnen en starten we met 
het nieuwe jaar. Op dinsdag 1 oktober is de voorlichtingsavond 
voor de Eerste H. Communie van volgend jaar om 19.30 uur in de 
OLV van Lourdeskerk.
Op deze avond krijgt u alle informatie die u nodig hebt en kunt u 
vragen stellen aan diaken Anton Janssen en de werkgroep. De 
avond begint om 19.30 uur, vanaf 19.15 uur kunt u binnen lopen 
en staan de koffie en thee klaar.

U kunt die avond ook al inschrijven. Inschrijven kan vanaf groep 4. 
De communievieringen zijn in 2020 op zondag 17 mei in de OLV 
van Lourdeskerk en op zondag 24 mei in de St.-Gertrudiskerk.

Namens de werkgroep
diaken Anton Janssen

 

 
Parochiegids 
en Jaarkalender
Aan het begin van het werkjaar vindt u in de kerken een 
Parochiegids en Jaarkalender met info en gegevens over alle 
activiteiten voor het komend werkjaar. De gids en kalender zijn 
ook in het Parochiecentrum af te halen. 
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Namen van de communicanten
19 mei St.-Gertrudiskerk, 
25 communicanten

Agnetha Moorthamer
Anouk Kijzers
Deacon Poorters
Elize van Tilburg
Enora Zwaan
Faylin Rijnberg
Femke Otto
Hero Jordans
Indah van den Engh
Jason van den Bogert
Joep Raaijmakers
Joris Staps
Lisabel de Graaf
Lizzy Jochems
Lotte Elst
Matthijs Chavardès
Milan Suijkerbuijk
Pim Franken
Pleun Bruys
Rowena Kuijmans
Sanne Kruize
Syl Bernaards
Sylvira Kokkedee
Tom Moorthamer
Valentino Schot

26 mei OLV van Lourdeskerk, 
22 communicanten

Anouk van Nispen
Anouk Franken
Ben Wetzels
Bjorn Joosen
Chelsea Sprangers
Delize Landa
Fernando Fricot-Tovar
Froukje Mulders
Ignacy Lukasiewicz
Jan van Bezooijen
Jenaira Daelemans
Jody van Loon
Kacper Ostronski
Kadija Severino
Lieke Loosveld
Lieke Theunisse
Meike Zelis
Melissa de Zwart
Norah de Jong
Raf Schoutens
Ravi Haisch
Zara van Meer

Namens de werkgroep Eerste Communie
diaken Anton Janssen

Voorbereiden op het Vormsel

Op vrijdag 15 november 2019 gaat er weer een groep kinderen 
uit groep 8 het sacrament van het Vormsel ontvangen. We zijn 
dan ook weer gestart met de voorbereidingen voor het Vormsel.

In het Vormsel zeg je zelf JA tegen God, waar je ouders met je doop 
en eerste communie al voor jou gekozen hebben, ga jij nu zelf door 
op deze weg. Als je wordt gevormd, ontvang je in het sacrament de 
kracht van God, die jou op die weg wil helpen.
In vijf bijeenkomsten bereiden we ons voor op het Vormsel. Het 
project dat we hiervoor gebruiken, VORMSELKRACHT, staat vol 
met leuke opdrachten, spellen en verhalen. Ook doen we mee 
met de tienergroep On The Move en gaan we naar het Lopend 
Vuurtje. Tijdens deze diocesane vormseldag komen we met alle 
vormelingen uit het bisdom Breda bij elkaar.
De voorbereidingen en het Vormsel worden gehouden in de OLV 
van Lourdeskerk. Graag willen wij u allen uitnodigen voor de 
presentatieviering op 6 oktober in de OLV van Lourdeskerk om 
11.00 uur om ons te komen ontmoeten.

Vormselviering vrijdag 24 mei 2019 
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Als jij ook je Vormsel wil doen dit jaar, kun je je voor 20 september 
nog aanmelden!
Voor extra informatie of vragen kunt u contact opnemen met 
Ingeborg Versijp, i.versijp@ziggo.nl of met pastor Fredi Hagedoorn, 
fredihagedoorn@lievevrouweparochie.nl

Werkgroep Vormselvoorbereiding

Spannend slotweekend
Half juni beleefden de tieners van On the Move samen met de 
vormelingen en jongeren van The Next Step een topweekend. In 
het gebouw van scouting Halsteren zouden zij overnachten. Maar 
eerst was het tijd voor een heerlijke barbecue. Daarna gingen ze op 
expeditie. Net als in het programma Expeditie Robinson moesten 
zij laten zien dat ze konden samenwerken. Van het balanceren 
op een evenwichtskoord tot het stoken van vuur: ze werden echt 
uitgedaagd. 

Nachtspel
Gelukkig kennen de tieners en jongeren elkaar goed en met een 
beetje scoutingservaring kwam het met het vuur ook in orde. 
De marshmallows zaten net achter de kiezen of het nachtspel 
begon al.

Lief Vrouwke
Ik kom niet om te bidden,

maar om een poos bij U te zijn.
Ik heb U niets te geven

niets te vragen deze dag.
Ik bezit alleen de vreugde,

dat ik U bekijken mag.

Lief Vrouwke
Ik kom niet om te spreken,

maar om een poos bij U te zijn.
Ik heb U niets te zeggen
niets te vragen deze dag,

Maar bewaar de grote vreugde
dat ik U bekijken mag.

Lief Vrouwke
Ik kom niet om te zingen,

maar om een poos bij U te zijn.
Ik heb U niets te bieden

niets te vragen deze dag.
Laat voor mij alleen de grote vreugde

als ik Moeder zeggen mag.

NN
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Op de fiets naar een stuk donker bos, waar ze moesten proberen 
een lamp bij de leiding uit te zetten en weer aan. Ongezien 
natuurlijk, want als je beschenen werd door een zaklamp moest je 
een kaartje inleveren. Weer terug naar de beginpost, enzovoorts. 
U begrijpt dat het even duurde voordat ze hierna konden slapen.

Escape Room
De volgende ochtend kwam de echte samenwerkingsproef: 
een echte Escape Room(spel met ingewikkelde opdrachten 
waardoor je binnen een uur uit een ruimte moet ‘ontsnappen’) was 
opgebouwd in de Sint Catharinakapel. De koster was namelijk ’s 
avonds laat in de kapel geweest om de viering voor te bereiden, 
maar de deur was achter hem dicht gevallen. Of wij even wilden 
helpen. De hersens kraakten bij alle ingewikkelde puzzels, helaas 
redden we het niet om binnen de tijd de sleutel te vinden. De pret 
was er niet minder om!

Meedoen?
Het weekend kan met recht één van de hoogtepunten uit het jaar 
van de vormelingen, tieners en jongeren worden genoemd. Zit je 
in groep acht, ben je nog geen dertig jaar of iets ertussen in? Lijkt 
het je leuk om met andere jongens en meiden op te trekken, op 
een leuke manier meer over geloof te horen en vriendschappen 
te sluiten? Meld je dan aan voor het Vormsel, tienergroep On the 
Move of jongerengroep The Next Step. 

Meer informatie bij pastoraal werkster Fredi Hagedoorn, 
fredihagedoorn@lievevrouweparochie.nl 

Seniorenreis naar Goes
Op dinsdag 9 juli vond weer de jaarlijkse seniorenbusreis plaats 
vanuit de Lievevrouweparochie. Met een mooie groep van 63 
medereizigers reden we per touringcar richting Goes.

Na een gebedsviering in de R.-K. Heilige Maria Magdalenakerk, 
waarin onze pastoor Paul Verbeek voorging, gaf hij een rondleiding 
en vertelde hij over het vele moois dat in de kerk te zien is. Paul 
is daar ook pastoor geweest en hij weet er veel van. Hij vond een 
aandachtig luisterend oor bij de aanwezigen. Vervolgens werden 
we gastvrij ontvangen door een aantal vrijwilligers die lekkere koffie 
schonken met daarbij nu eens niet de alombekende Zeeuwse 
bolus, maar een ‘Goesenaartje’. Dit is een soort schuimgebakje 
en heerlijk zoet! Iedereen liet het zich dan ook goed smaken.

Uitleg in de R.-K. Maria Magdalenakerk in Goes
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Hierna kon ieder op eigen gelegenheid de protestante Grote 
of Maria Magdalenakerk bezoeken. Op dinsdag is het in Goes 
toevallig ook nog eens marktdag, dus velen liepen een gezellig 
rondje over de markt tussen de marktkraampjes. Anderen 
genoten van een ijsje of vonden in één van de vele winkels 
die Goes rijk is nog een leuke aankoop. We sloten de middag 
samen af met een lekker drankje in Slot Oostende. Dat is een 
fraaie horecagelegenheid, met zelfs een eigen bierbrouwerij en 
winkeltje. Het weer was prima, het zonnetje kwam bij vertrek. Het 
was weer een heel geslaagd reisje zoals we mochten horen van 
de gasten.

Elma Bastianen – Luijks

Seniorenmiddagen
Na twee zeer inspirerende middagen in de Ontmoetingskerk en 
het steunpunt voor ouderen aan het Zonneplein op weg naar 
Pasen zullen deze ook in de Advent, op weg naar Kerstmis, weer 
plaatsvinden.
In de Ontmoetingskerk op dinsdag 10 december om 14.30 uur en 
op woensdag 11 december in het steunpunt voor ouderen aan het 
Zonneplein om 14.00 uur.

In de grot van de Lourdeskerk zal er op dinsdag 1 oktober om 
14.00 uur ook een seniorenmiddag zijn met als thema Maria die 
de knopen ontwart. Onze vaste bezoekers krijgen een persoonlijke 
uitnodiging. Er zal tijdig aandacht aan gegeven worden via 
mededelingen in de kerk, in de Bode en op de website.

De werkgroep

Hoe komt inZOOMen bij u?

U heeft nummer vier van alweer de elfde jaargang van inZOOMen 
in handen. Het leek de redactie een goed idee om u eens een 
indruk te geven welke weg ons parochieblad heeft gevolgd voor 
het in uw brievenbus ligt. In onze jaarplanning leggen wij behalve 
de redactievergaderingen en de deadline waarop de kopij binnen 
moet zijn, ook de week vast waarin de distributie plaats vindt. 

U mag er van uit gaan dat tussen de inleverdatum van de kopij 
en de levering van het eindproduct door de drukker vier weken 
liggen. Als voorbeeld voor dit nummer: kopijdatum was 16 
augustus, de verspreiding van dit nummer kan dus starten in de 
week van 9 september (week 37).

op de

Bergen op Zoom

3Zomer
 2019inZOOMen
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Als de boekjes bij de Lourdeskerk zijn afgeleverd, liggen ze 
natuurlijk niet meteen bij u in de bus. De contactpersonen van 
de vier “wijken” (binnenstad, oost, zuidoost en west) worden 
gebeld, zij informeren hun tellers, die maken op een afgesproken 
moment dan stapeltjes voor de rondbrengers. Er is dus een aantal 
schakels tussen uw adres en populair gezegd, de toren van de 
OLV van Lourdeskerk waar door de drukker wordt afgeleverd. Bij 
al die tussenstations kan natuurlijk door allerlei oorzaken enige 
vertraging ontstaan. U moet van ons aannemen dat wij er alles 
aan doen om dat te voorkomen.

Fantastisch eigenlijk dat we inmiddels al zo’n 50 keer inZOOMen 
bij u konden bezorgen en dat allemaal met vrijwilligers! Daar 
zit wel meteen onze achilleshiel. De meeste bezorgers doen 
dat al vanaf het begin (en vaak doen ze ook nog veel meer 
vrijwilligerswerk voor onze parochie). Omdat die bezorgers als 
maar ouder worden, krijgen we steeds meer vacatures (Zie 
VACATUREBANK).

We wachten in spanning af.

Namens de redactie Ton Segers

Muziek in de St.-Gertrudiskerk

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

Ibach-festival (GCS)
Vrijdag 4 oktober: 21.00 uur
Filmvoorstelling (Stomme film The Gold Rush met o.a. Charie 
Chaplin); orgelimprovisatie: Paul de Maeyer (Gent)

Zaterdag 5 oktober
13.00 uur: Orgelbespeling regionale jonge orgeltalenten
waarna Doe-orgel voor kids (Brabantse Orgelfederatie)
16.00 uur: POPsongs in een klassieke jas
Marjon Strijk (sopraan) en Henk Veldman (Ibach-orgel)
20.00 uur: Koorconcert HMR-Capella Feminarum.
Koor en soli o.l.v. Koert Damveld; Ibach-orgel: Janno den 
Engelsman
Muziek van o.a. Manuel Caballero, Max Reger en Daan Manneke

Rozenkransmaand oktober
Wekelijks is er in de maand oktober de gelegenheid tot het samen 
bidden van de Rozenkrans.
Dinsdag 16.00 uur in de kapel van het Markiezenhof
Woensdag 19.00 uur in de Lourdesgrot van de OLV van 
Lourdeskerk, in de kapel van de Heilig Hartkerk en in de Residentie 
Aquacite (Ansjovislaan)
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Zondag 6 oktober
9.30 uur: het Ibach-orgel in de liturgie, HMR met koor, soli en 
instrumentalisten
11.00 uur: koffieconcert
Janno den Engelsman aan het Ibach-orgel
16.00 uur: Orgelconcert: “Virtuoos”
Dariusz Bakowsky-Kois (Krakau). O.a. Liszt en Reger

Zaterdag 19 oktober 20.00 uur
Concert door het Christelijk Jongerenkoor “Jigdaljahu”

Zondag 26 oktober 15.30 uur
Bevrijdingsconcert door Hét Concertkoor o.a. “Annelies” van 
James Whitbourn

Zaterdag 2 november 19.00 uur (HMR)
Allerzielenviering, waaronder Requiem van W.A. Mozart (1756-
1791) voor soli, koor en orkest.

zondag 24 november
9.30 uur (HMR) Hoogfeest van Christus Koning
Missa in G. van Ant. Caldara (1670-1736) voor koor, soli en orkest
16.00 uur (GCS)
Orgelconcert door Janno den Engelsman m.m.v. Charlotte 
Stoppelenburg (alt-mezzo)

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

Egidiusgemeenschap 
of Sant’Egidio
Wie zijn wij? Wat doen wij? Wat is Sant’Egidio?

Vanuit het evangelie zijn destijds een groep studenten in Rome 
zich in gaan zetten voor mensen die wel een steuntje in de rug 
konden gebruiken.
Ook hier in Bergen op Zoom gaat het er ons vooral om het 
evangelie en gebed in concrete daden gestalte te geven en om 
naast het maandelijks gebed dus ook iets te DOEN.
De gemeenschap van Sant’Egidio bestaat uit leken die vanuit hun 
katholiek geloof, vanuit evangelie en gebed zich willen inzetten 
voor anderen.

Misschien denkt u wel eens als u zo het evangelie beluistert 
en tot u door laat dringen, dat u dat best wel eens meer in 
praktijk zou willen brengen en dat u ook wel echt iets meer zou 
willen doen voor een ander: een ander die dat nodig heeft meer 
nabij te willen zijn.
Maar hoe? En wie? En waar?

Indien u dit aanspreekt willen we u van harte uitnodigen om eens 
een bijeenkomst bij te wonen welke steeds op de eerste woensdag 
van de maand plaatsvindt om 19.30 uur in de St.-Gertrudiskerk. 
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We beginnen de avond met gebed rondom de Christus – icoon, 
aansluitend vindt er ontmoeting plaats en wordt er verslag gedaan 
van de verschillende ontwikkelingen binnen de Egidiusgroep.

Sant’Egidio zou zijn gemeenschap hier in Bergen op Zoom graag 
uit willen breiden om meer te kunnen doen en meer te kunnen 
betekenen voor die ander. Wellicht doet u al veel voor anderen of 
denkt u geen tijd te hebben. Uw inzet in tijd hoeft niet groot te zijn; 
met één dagdeel per week of eens per twee weken zou u al veel 
voor een ander kunnen betekenen. Meer mag natuurlijk.

Onze huiswerkgroep helpt basisschoolleerlingen die moeite 
hebben de lesstof onder de knie te krijgen en onze Sant’Egidio 
bezoekgroep biedt haar diensten aan o.a. ouderen, die ongeacht 
hun geloofsovertuiging, door ziekte of andere beperking aan huis 
gebonden zijn (Zie VACATUREBANK). Huiswerkbegeleiders en 
ouderenbezoekers dienen echt bereid te zijn om mee te doen aan 
de maandelijkse Sant’Egidio bijeenkomsten want dat is de pijler 
van waaruit wij vertrekken.

Met meer beschikbare ‘handjes’ kunnen we ook andere projecten 
op gaan zetten en misschien heeft u goede ideeën. Een ieder is 
van harte welkom, zeker ook jongeren!

Namens de Egidiusgroep
Mia Potjes

Een feestelijke dag
5 Mei Bevrijdingsdag én de presentatie van een bijzonder 
schilderij in de Residentie Meilust. Zus Keulemans - Goosen 
had, op verzoek van de werkgroep R.-K. Kerkdiensten, 
een bijzonder schilderij gemaakt voor de ruimte waarin 
op zondagen de R.-K. kerkdiensten en maandelijks ook de 
Protestantse Kerkdiensten plaatsvinden.

Jochem, kleinzoon van mevr. Keulemans
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Ze had aangegeven een afbeelding te willen maken van het 
prachtige Paasverhaal van de Emmaüsgangers. En het werd een 
bijzondere afbeelding. Samen met haar kleinzoon Jochem liet Zus 
zien wat ze heeft uitgebeeld.
Centraal in de voorstelling de twee leerlingen die Jeruzalem 
verlaten en op weg zijn naar Emmaüs samen met de vreemdeling 
die niet op de hoogte leek te zijn van wat er in Jeruzalem gebeurd 
was. Ze zouden hem herkennen aan het breken van het brood: 
dat teken is gebleven van de gemeenschappen die zich door de 
boodschap van Jezus gedragen willen weten.

We zien op het schilderij veel beweging tussen Jeruzalem en 
Emmaüs en we zien de leerlingen met hun gast aan tafel waar het 
brood gebroken wordt. Een mooi schilderij dat met bijdragen van 
Residentie Meilust, de Lievevrouweparochie en van kerkgangers 
uit de Residentie gerealiseerd kon worden.

Het was ook een geanimeerde bijeenkomst waarbij familie, 
kinderen, kleinzoon, broer van Zus en enkele vrienden aanwezig 
waren.
De manager van de Meilust en pastoor Paul Verbeek, 
als hoofdsponsors, ds. Wim Lolkema en enkele andere 
vertegenwoordigers van de Protestantse gemeenschap, pastor Rud 
Smit en enkele vertegenwoordigers van de Lievevrouweparochie 
waren aanwezig.
We waren met z´n allen duidelijk enthousiast over deze 
gebeurtenis! Bijzonder als een bewoner van de Residentie het 
talent in huis blijkt te hebben om zo´n mooi schilderij te kunnen 
verwezenlijken.

Jo Staps

Familieberichten
Gedoopt: 
Erijn Boeijkens Benthe Poppelaars
James Verbeek Jhoanna Mae Zandee 
Xavi Heuts Elena Tiberius 
Jacky Vossen Vinz Beirnaert 

Getrouwd:
Kevin Simonis en Charèl Bosters 
Pim Meijer en Marloes Rodenburg 
Martijn Dubbeld en Chantal Blé-Mockel 
Robin van Boxel en Linda Bartelen

Overleden: 
Ad Franken 84 jaar 
Joseph Pham 59 jaar 
Mien Verhoeven-van Bergen 96 jaar 
Ria de Groot-Buijen 84 jaar 
Riet Leenders-Vercammen 92 jaar 
Elsa de Valk-Baartmans 88 jaar 
Jo Mens 93 jaar 
Zuster Veronica, Cornelia Verhaert 86 jaar 
Piet van Vliet 89 jaar 
Bep van Kaam-Luijsterburg 91 jaar 
Jan de Boer 74 jaar 
Cees Hack 80 jaar 
Toos Bakx-Haast 96 jaar 
Co de Waal 88 jaar 
Wies Hommel-de Kok 78 jaar 
Maria Kies-Wein 94 jaar 
Helena de Winter-Boonman 93 jaar
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