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Van de redactie
Nog maar net bekomen van de geweldige en indrukwekkend viering 
van 75 jaar bevrijding, zijn we bezig met de inhoud van het eerste 
nummer van de twaalfde jaargang van inZOOMen. Zoals gebruikelijk, 
een nummer waarin wordt teruggekeken maar ook vooruitgeblikt. 
En er is heel wat gebeurd in onze parochie waarop we met plezier 
kunnen terugkijken.
Zo begonnen we het nieuwe werkjaar van onze parochie met een 
zeer succesvolle LievevrouweFair. Begin september was er een zeer 
bijzondere ontmoeting van onze pastoor Paul met Paus Franciscus in 
Rome, terwijl er begin oktober een bedevaart naar Italië vertrok die 
het spoor van Benedictus volgde. Van beide reizen wordt uiteraard in 
dit nummer verslag gedaan.
Ons redactielid Lucie Venmans had een uitgebreid gesprek met Koert 
Damveld over HMR en we mogen ook een kijkje nemen op een avond 
van onze jongerengroep The Next Step. U kunt ook lezen hoe een 
groep van 14 kinderen zich voorbereidde op het H. Vormsel. Er is 
een kennismaking met Nadia Rutkovska, de nieuwe dirigente van het 
kerkkoor van de OLV van Lourdeskerk en we besteden aandacht aan 
Toine Jimkes,die maar liefst 50 jaar organist is.
Dit nummer van inZOOMen komt, als het goed is, net voor Advent 
en Kerstmis bij u in de bus. Vandaar dat daaraan ook uitgebreid 
aandacht wordt besteed. Het nummer wordt gecompleteerd met een 
aantal vaste rubrieken.
In het vorige nummer vroegen we aandacht voor de distributie van 
ons blad. We prijzen ons gelukkig dat weer enkele parochianen 
zich aanmeldden om bij te springen. Ook doet het ons deugd u te 
kunnen melden dat er in dit nummer voor het eerst een advertentie 
is geplaatst. Advertenties blijken nu eenmaal onmisbaar voor het 
voortbestaan van ons parochieblad.
Mocht u een bijdrage aan het volgende nummer willen leveren, 
dan hebben wij die graag uiterlijk 24 januari 2020 op inzoomen@
lievevrouweparochie.

Ton Segers

Colofon
Jaargang 12 nummer 1, 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 24 januari 2020 
te worden aangeleverd. Het nummer verschijnt in de week van 17 februari.
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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“Komt, laten we Hem 
aanbidden!”
Lieve mensen!

Deze woorden uit het bekende lied: wij komen tezamen” is het 
thema van Kerstmis dit jaar in onze parochie. Op allerlei manieren 
willen we hierbij stilstaan. Het lied nodigt ons uit om het kerstkind 
te aanbidden, zoals de herders en wijzen dat mochten doen. Ze 
zagen in Hem de Redder van de Wereld. De herders werden door 
een koor van engelen op de hoogte gebracht van deze Blijde 
Boodschap en de Drie Wijzen volgden een ster.

Herders en wijzen kwamen in beweging en tot actie. Hun 
inspanningen werden beloond. Bij het kindje Jezus vonden ze rust 
en vrede en gingen ze andere wegen bewandelen. Hoe zit dat met 
ons? Willen wij de Heer, die geboren wordt in een kribbe komen 
aanbidden? Gaan wij bij Hem de vrede vinden?

Dat zijn goede vragen en uitdagingen voor de Advent: tijd van 
wachten en verwachten, van voorbereiden. Het biedt ons de 
mogelijkheid om kritische vragen aan onszelf te stellen. Door deze 
vragen krijgt de Advent extra inhoud. Hierdoor wordt de vreugde 
van Kerstmis groter als we met hart, ziel en verstand Hem willen 
aanbidden en erkennen als de koning van de Vrede: Jezus onze 
Heer.

De kersttijd is dan een periode van genieten en God danken dat 
Hij op aarde verschenen is en al het kwaad wat ons kwelt weg zal 
nemen. Zo geeft Hij ons de vrede van het kerstkind.
“Komt, laten we Hem aanbidden!”

Pastoor Paul Verbeek

Alphacursus
Ben je een actieve parochiaan en zou je je wat meer in je geloof 
willen verdiepen? Kom je af en toe in de kerk en zou je wat meer 
willen weten over de samenhang in ons geloof? Ben je lang geleden 
gedoopt en loop je rond met een levensvraag, zoals: is er meer? Wat 
kan ik geloven? Of: wie is Jezus? Dan is de Alphacursus iets voor jou!

Eind januari start deze inleiding in het katholiek geloof op het 
parochiecentrum. Honderdduizenden mensen in Nederland en 
miljoenen mensen over de hele wereld gingen je voor. De kernwoorden 
van Alpha zijn: Ontmoeten, Vragen en Ontdekken.

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. 
Bijvoorbeeld: Wie is Jezus? Hoe zit het met de kerk? En wat is de 
betekenis van bidden?

Daarna is er alle ruimte om je vragen en gedachten te delen in kleine 
groepen. Er zijn negen bijeenkomsten op donderdagavond in het 
parochiecentrum, telkens van 18.00 – 21.00 uur, en één bijeenkomst 
op zaterdag overdag.

Meer weten? Kom naar de informatieavond op donderdag 9 
januari, van 19.30-21.00 uur in het Parochiecentrum, Burgemeester 
Stulemeijerlaan 8 in Bergen op Zoom. Met koffie of thee en wat 
lekkers.

Aanmelden:
De eerste cursusavond is op donderdag 23 januari. Meld je daarom 
voor 16 januari aan bij pastor Fredi Hagedoorn, fredihagedoorn@
lievevrouweparochie.nl Mail haar of kijk op www.lievevrouweparochie.
nl/alphacursus voor meer informatie.
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Kerstvieringen in de twee kerken
OLV van Lourdeskerk
Dinsdag 10 december 19.00 uur Boeteviering
 Voorgangers: pastoor Paul Verbeek, diaken Jan
  Foesenek en diaken Anton Janssen 
Zaterdag 21 december 17.00 uur Eucharistieviering
  4de zondag Advent
 Voorgangers: pastoor Paul Verbeek
  en diaken Jan Foesenek
Zondag 22 december 11.00 uur Eucharistieviering
  4de zondag Advent
 Voorgangers: pastoor Paul Verbeek
  en diaken Jan Foesenek
Zondag  22 december 11.00 uur Eucharistieviering
  4de zondag Advent
 Voorgangers: pastoor Paul Verbeek
  en diaken Jan Foesenek
Dinsdag 24 december 19.00 uur
  Eucharistieviering; Gezinsviering
 Voorgangers: pastoor Paul Verbeek
  en pastor Fredi Hagedoorn
Dinsdag 24 december 21.00 uur Kerstviering
 Voorgangers: pastoor Paul Verbeek
  en diaken Jan Foesenek
Woensdag 25 december 11.15 uur Eerste Kerstdag
 Voorgangers: pastoor Paul Verbeek
  en diaken Anton Janssen
Donderdag 26 december Tweede Kerstdag: geen viering
Zaterdag 28 december 17.00 uur Eucharistieviering 
 Voorgangers: pastoor Paul Verbeek
  en diaken Jan Foesenek
Zondag 29 december 11.00 uur Eucharistieviering 
 Voorgangers: pastoor Paul Verbeek
  en diaken Jan Foesenek

Dinsdag 31 december 17.00 uur Eucharistieviering Oudjaar
  Voorgangers: pastoor Paul Verbeek
  en diaken Anton Janssen
Woensdag   1 januari  Nieuwjaar: geen viering

St.-Gertrudiskerk
Zondag 22 december 09.30 uur
  Eucharistieviering 4de zondag Advent
 Voorgangers: pastoor Paul Verbeek
  en diaken Jan Foesenek
Dinsdag 24 december 17.00 uur Gezinsviering
 Voorgangers: diaken Anton Janssen
  en pastor Fredi Hagedoorn
Dinsdag 24 december 21.00 uur Kerstviering;
  Woord- en Communieviering
 Voorganger: diaken Anton Janssen
  en pastor Fredi Hagedoorn
Dinsdag 24 december 23.30 uur Kerstviering; Eucharistieviering
 Voorgangers: pastoor Paul Verbeek,
  diaken Jan Foesenek
  en diaken Anton Janssen
Woensdag 25 december 09.30 uur Eerste Kerstdag;
  Eucharistieviering
 Voorgangers: pastoor Paul Verbeek
  en diaken Anton Janssen
Woensdag 25 december 14.00 uur Kindje wiegen
  met pastoor Paul Verbeek
Donderdag 26 december 11.00 uur Tweede Kerstdag
 Voorgangers: pastoor Paul Verbeek
  en diaken Jan Foesenek
Zondag 29 december 09.30 uur Eucharistieviering
 Voorgangers: pastoor Paul Verbeek
  en diaken Jan Foesenek
Woensdag 1 januari 11.00 uur Eucharistieviering Nieuwjaar
 Voorgangers: pastoor Paul Verbeek
  en diaken Jan Foesenek
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Kerstvieringen in de woon- en zorgcentra
Rozenoord B.A.S.
 Woensdag 18 december, 15.00 uur
 Voorgangers: pastoor Paul Verbeek
 en diaken Jan Foesenek
Meilustflat Vrijdag 20 december, 15.30 uur
 Oecumenische viering
 Voorgangers: ds. Wim Lolkema en pastor Jo Staps 
 Woensdag 25 december, 11.00 uur
 Viering van Woord, Gebed en Communie
 Voorganger: pastor Jo Staps
Sint-
Catharinakapel Dinsdag 24 december, 19.30 uur 
 Eucharistieviering (Koorgroep Menora)
 Voorganger: em. pastoor Rud Smit
Residentie
Moermont Dinsdag 24 december, 19.00 uur 
 Viering van Woord, Gebed en Communie
 Voorganger: pastor Heleen Kouwenhoven

Oecumenische Kerstvieringen 
in de woon- en zorgcentra
Zoomflat Maandag 16 december, 15.00 uur
 Voorgangers: diaken Anton Janssen
 en ds. Willem Vermeulen
Reigershorst Dinsdag 17 december, 10.30 uur
 Voorgangers: pastoor Paul Verbeek
 en ds. Wim Lolkema
Stuijvenburgh Dinsdag 17 december, 14.00 uur
 Voorgangers: pastor Fredi Hagedoorn
 en ds. Willem Vermeulen
Nw. ABG huis Vrijdag 20 december, 14.00 uur
 Voorgangers: diaken Jan Foesenek
 en ds. Wim Lolkema

Jacquelineflat Vrijdag 20 december, 14.00 uur
 Voorgangers: pastor Heleen Kouwenhoven
 en ds. Willem Vermeulen

Advent
 
Doe de lichten aan
tegen alle duister in
 
Zet de lichten voor het raam
ga niet in het donker zitten
 
Wees zelf een lichtpunt
straal licht en interesse uit
 
Geef het licht de ruimte
tegen alle angst in
 
Verspreid het licht van de aandacht
breng hoop aan het licht ondanks alles.
 
Sluit de gordijnen niet
Open je voor elkaar.

Marinus van den Berg
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Van de bestuurstafel
Beste parochianen,

Het grote feest van Kerstmis nadert met rasse schreden. Een tijd 
van vreugde breekt aan door de komst van Jezus en hierdoor 
vormt zich de Heilige Familie.

Kerstmis is voor mij ook de aanloop naar de naderende afsluiting 
van het jaar. Als ik terugkijk is 2019 een bijzonder mooi jaar 
met heel wat te koesteren hoogtepunten, zoals het 25-jarig 
priesterjubileum van onze pastoor Paul Verbeek en het vieren 
van 75 keer organiseren van de Maria Ommegang. In 2019 heb 
ik onder meer ook een enthousiast pastoraal team en een grote 
gedrevenheid bij koorleden mogen ervaren. Bijzonder verheugend 
vind ik de opvallend grote betrokkenheid van parochieleden bij tal 
van activiteiten. Kortom, ik ben heel trots op allen, die zich inzetten 
en/of zich verbonden voelen met onze Lievevrouweparochie. De 
vele bijdragen, in welke zin dan ook, voelen bij mij als een enorme 
rijkdom.

Echter, in financieel opzicht is onze parochie verre van rijk. De 
inkomsten dalen en de uitgaven overtreffen de ontvangsten. Dit 
betekent dat wij interen op onze reserves. Blijft deze situatie 
aanhouden dan is ooit de bodem van de spaarpot zichtbaar. Deze 
situatie is voor onze parochie ongewenst. Dit betekent dat wij de 
uitgaven beter moeten beheersen en dat inkomsten een grotere 
rol spelen.

Wat ik aan ons allemaal vraag, is dat wij ons blijven inzetten voor 
onze Lievevrouweparochie. Dit kan met de besteding van tijd, 
maar ook door geld te doneren. Ik geloof in het kunnen blijven 
voortzetten van onze dienstverleningen aan de Bergse bevolking. 
U ook?

Ik wens u betekenisvolle kerstdagen en een gezegend Nieuwjaar!

Namens het bestuur van de Lievevrouweparochie,
Jan van Wijk

Het is nog wat vroeg…
Kerstmis, ik krijg enig idee als ik zo naar buiten kijk en de 
regen naar beneden zie komen en het al behoorlijk donker 
wordt zo tegen vijf uur. Lekker binnen in de kamer met een 
kopje koffie of thee. De radio aan, een mooi boek.

Toch is er meer: Kerstmis.
Het feest van de geboorte van Jezus en Hij kwam voor ons 
mensen, voor vrede op aarde.
Maar de vrede is ver te zoeken. Laat ons blij zijn dat we niet 
op de verkeerde tijd en op de verkeerde plaats geboren zijn.
Maar hebben wij ook niet een verantwoording naar onze 
medemensen. Denk eens aan al die mensen, die geen vrede 
kennen, geen “kerstbrood” op tafel hebben.
Veel kunnen wij van hieruit niet doen, maar wel deze mensen 
meenemen in onze gebeden en gedachten met Kerstmis.
Wie weet wordt voor ons Kerstmis een beetje “warmer”.

Liesbeth Verboven
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Kinderen brengen hoop
Kinderen brengen hoop. In onze kinderen wordt geschiedenis 
zichtbaar, maar ook toekomst. Zo brengen ze hoop. Hoop op een 
betere toekomst voor iedereen. Hoop ook, dat zij het Licht van de 
wereld in zich zullen dragen, net als destijds die kleine baby in 
Bethlehem….

In de periode dat wij op weg zijn naar het Licht, de Hoop, vraagt 
Adventsactie onze aandacht voor de allerarmsten. Het gehele 
jaar ondersteunt zij missionaire ondernemers, die samenwerken 
met katholieke gemeenschappen in ontwikkelingslanden en 
probeert geld in te zamelen voor diverse kleinschalige projecten. 
Centraal in de Adventsactie-campagne van 2019 staan moeders 
en kinderen. Slechte economische omstandigheden, oorlogen en 
klimaatverandering veroorzaken problemen die vooral vrouwen 
en kinderen treffen. Daarom steunt Adventsactie dit jaar vier 
projecten:
- Aanpak moeder- en kind sterfte in El Salvador.
 Dit project heeft tot doel de gezondheid en voeding van 

(aanstaande) moeders en jonge kinderen (tot 2 jaar) te 
bevorderen en sterfte van moeders en kinderen bij de bevalling 
terug te dringen.

 - Venezolaanse vluchtelingenkinderen in Peru.
 In Lima is er een hulpproject opgezet voor jonge vluchtelingen-

kinderen uit Venezuela. Zij hebben vanwege de politieke en 
humanitaire crisis hun thuisland verlaten. 

- Verbeteren van de geboortezorg in Somalië.
 Het belangrijkste doel van dit project is het verminderen van de 

moeder en baby sterfte in de kampen in Zuid Somalië.
- Toegankelijke gezondheidszorg in Niger.
 Gezondheidszorg en medicijnen moeten toegankelijk worden 

voor de inwoners van afgelegen gebieden in Niger. Men wil 
zorg rond zwangerschap en bevalling verbeteren, zodat het 
sterftecijfer van moeder en kind daalt. 

Dit alles kost geld! 
Via het katholieke 
netwerk ter plaatse 
komt het geld, UW 
GELD, op de juiste 
plek. Geef daarom 
gul tijdens de 
collecte in de kerken 
in het weekend van 
7 en 8 december 
2019 of stort uw 
bijdrage op NL 21 
INGB 0000 005850 
t.n.v. Vastenactie, 
Den Haag.
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Letse kerstklanken in 
Sint Catharinakapel
Zondag 8 december krijgt Bergen op Zoom een muzikaal 
kerstcadeau! In dit bijzonder concert door één koor uit 
Nederland en één uit Frankrijk bestaande uit Letse zangers en 
zangeressen, worden twee kerstcantates uitgevoerd van de 
Letse componisten Ēriks Ešenvalds en Valdis Zilveris.

De uitvoerenden zijn leden van het projectkoor LVkorisNL onder 
leiding van Gunita Kronberga en het Letse koor “Latve” uit Parijs 
met de dirigente Ināra Braže. Beide dames zijn actief om de rijke 
Letse koorcultuur ook op de Europese podia buiten de Baltische 
staat Letland te laten klinken. Deze muzikale belevenis vindt ook 
plaats 15 december in Parijs in de kerk Sainte Thérèse.
Het samengesteld koor wordt begeleid door een speciaal geformeerd 
instrumentaal ensemble.

Diverse getalenteerde Letse instrumentalisten nemen hieraan deel. 
Zij studeren aan verschillende conservatoria in Europa. Voorts zijn 
er nog musici vanuit Nederland en Parijs die hun deelname hebben 
toegezegd. Aan de piano zit de getalenteerde Nadia Rutkovska. En 
tot slot nemen twee jonge solisten deel namelijk Valērija Satibaldijeva 
en Matīss Circenis.

In de beide Kerstcantates over de geboorte van het kindje Jezus, 
symbool voor het licht, kunnen we stilstaan bij de kracht van muziek 
die mensen samenbrengt.
Het belooft een speciale muziekervaring te worden voor deelnemers 
én publiek zodra door de schitterende akoestiek van de Sint 
Catharinakapel de melodieën van twee geniale hedendaagse 
componisten zal klinken.

Mis dit concert niet. Aanvang 14.30 uur. Reserveer nu uw kaartje  
e-mail: jgunita@hotmail.com. De toegangsprijs bedraagt € 10,- per 
persoon.

Gunita Kronberga

LVKoris NL
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VACATUREBANK
Gezocht: gastheren/gastvrouwen voor de St.-Gertrudiskerk
Wat doe je als gastheer/gastvrouw? 
-  Je houdt continu toezicht in de St.-Gertrudiskerk
-  Je hebt een proactieve en signalerende functie
-  Je bent beschikbaar voor eenvoudige vragen van bezoekers
-  Je bent duidelijk zichtbaar aanwezig op de locatie
-   Je bent stressbestendig. In drukke periodes weet jij het overzicht te 

houden
-   Twee coördinatoren zijn voor jou het aanspreekpunt. Je staat er dus 

niet alleen voor.
Wanneer en hoe vaak?
We zoeken gastheren/gastvrouwen van dinsdag tot en met zondag 
van 10.00-16.30 uur. We vinden het fijn als je minimaal 1 dagdeel (3-4 
uur) per week beschikbaar bent vanaf eind april.
Interesse? 
Neem contact op met Marrit Scheffer via 0164-277278 of m.scheffer@
bergenopzoom.nl 

Sant’Egidio
Hier is behoefte aan versterking om ouderen te bezoeken en aan 
huiswerkbegeleiding. Aanmelden kan tijdens de bijeenkomsten op 
de eerste woensdag van de maand in de St.-Gertrudiskerk. Aanvang 
19.30 uur

Voor onderstaande vacatures kunt u contact opnemen met het 
parochiecentrum:
Werkgroep Noord Zuid
Deze groep is op zoek naar mensen die zich willen meehelpen aan 
de voorbereiding en uitwerking van Adventsactie, Vastenactie, MIVA, 
Memisa en Wereldmissiemaand. In inZOOMen leest u regelmatig wat 
deze acties inhouden.

Zin op Zaterdag
Deze groep brengt mensen samen die door stilte, muziek en 
inspirerende verhalen geraakt worden. Zij zoekt mensen die hierin 
willen meedenken en meewerken.

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

Middaggebed
Elke middag wordt bij toerbeurt de Evangelielezing van de dag gelezen 
en een kort gebed gebeden. Enige aanvulling zou wel fijn zijn.

’Maria die de knopen ontwart’
Op zondag 8 december, de feestdag van Maria Onbevlekte 
Ontvangenis, vindt om 19.00 uur de jaarlijks plechtige Eucharistie-
viering plaats met als thema: ‘Maria die de knopen ontwart’.
Na afloop hiervan wordt in Den Enghel aan de Grote Markt een 
bijeenkomst door de Maria Ommegang georganiseerd, waarin 
o.a. het nieuwe jaarthema voor de Ommegang van 2020 bekend 
wordt gemaakt. Verder is er zang en wordt een oud onderdeel 
van de Maria Ommegang nader belicht. Voor koffie en thee wordt 
gezorgd. Wie hierbij aanwezig wil zijn, is vanaf 20.00 uur van 
harte welkom.
Het replicabeeldje, het jubileumboek van de Maria Ommegang, 
maar ook de CD die dit jaar uitgebracht is, zijn nog te koop. Neem 
daarvoor contact op met de pastorie of loop na de zondagviering 
even langs bij een van de verkooppunten achterin beide kerken
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De zusters en de 
2e Wereldoorlog

In het 4e kwartaal van 2019 hebben we het steeds over 75 jaar 
bevrijding van Bergen op Zoom. Maar hoe hebben de zusters 
75 jaar geleden deze periode meegemaakt?

Tien dagen en nachten zat men in het St. Catharinagesticht 
(’t Ketrientje) in de schuilkelders. Behalve de zusters en inwoners 
van het gesticht schuilden daar nog 70 mensen uit de omgeving. 
In de schuilkelders was geen elektra, amper noodverlichting, 
weinig water, het was behelpen in alles.

Op 23 oktober richtte een granaatinslag grote materiële schade 
aan in het gesticht, maar wonder boven wonder bleven alle 
mensen ongedeerd. Meer dan 500 ruiten waren kapot. De oude 
vrouwen, die in bed lagen op zaal, kwamen ongedeerd onder het 
puin en glas vandaan. Op 27 oktober viel een granaat door het dak 
van de kapel, maar ontplofte niet. Er was alleen veel stof…

Een tweede voltreffer viel op het koor en trok een verwoestend 
spoor door de kapel. Gelukkig bleven het pas geplaatste orgel en 
de kruisweg ongeschonden. Na veel werk verzet te hebben was 
de kapel met Allerheiligen weer waterdicht en bruikbaar.
De schade aan het Catharinacomplex was ƒ 20.000,-- (prijspeil 
2019: € 127.000,--), na de oorlog hebben ze hier ƒ 4.800,-- van 
terug ontvangen.

Frans van den Berg

Het einde van het jaar
De tijd van plannen maken en terugkijken op. Bij het 
Doorgeefpunt is dat niet anders. Hoe gaat onze toekomst er 
uitzien, nu het pand is verkocht? (komt tijd komt raad?) Hoe 
kunnen we in de dure decembermaand onze cliënten een 
extraatje geven?

Terugkijken doen we meestal met een glimlach en warm gevoel: 
we maken u graag deelgenoot. Een meneer gevlucht uit Syrië 
kwam na een Nederlandse les binnenlopen en zei enthousiast: 
“Jullie zijn mijn klavertje 4”. We keken vreemd op?
Uitleg: we maken hem gelukkig, we luisteren naar hem en helpen 
hem en zijn gezin aan spullen.
Een groter compliment is er toch niet? Zo simpel, zo mooi.
We hopen dat we nog veel LIEFDE en WARMTE mogen doorgeven 
(op welke locatie dan ook).
We wensen u een jaar vol klavertjes 4-momenten toe.

team Doorgeefpunt, Parallelweg 68D, Bergen op Zoom
open vanaf maandag tot en met donderdag 09:30-12:15 uur

Nieuwjaarsbijeenkomst
Zaterdag 11 januari van 14.00 – 16.30 uur
in Den Enghel aan de Grote Markt.
Feest van ontmoeting met gezelligheid
Een hapje en een drankje

Komt u ook?
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Vestingstad zorgt 
voor Vestingmuur
Veiligheid op school: hier in Nederland zo gewoon dat je er 
niet eens bij nadenkt dat het in andere landen, zoals in Nigeria, 
compleet anders is. Daar worden kinderen ontvoerd omdat ze een 
andere geloofsovertuiging hebben, met alle gevolgen van dien.

Ook deze kinderen verdienen het om veilig naar school te kunnen 
gaan. Vandaar dat Caritas Bergen op Zoom in samenwerking met 
Fort Smakelijk een benefietdiner organiseerde om met de opbrengst 
een vestingmuur te kunnen bouwen rondom de Pupils Primary 
School Ubaheze Awo Idemmili in Nigeria, om zo de veiligheid beter 
te kunnen garanderen.
Wij nodigden u uit om te genieten van dit diner. Want zeg nou eerlijk: 
het geeft toch een fantastisch gevoel om een dergelijk project te 
kunnen verwezenlijken! En…….het is gelukt!!!
Half juli hebben we kunnen genieten van een Brabants - Afrikaans 
buffet geserveerd bij Fort Smakelijk. Geheel belangeloos had Kees 
Bronckhorst dit buffet samengesteld. Vele mensen hadden zich 
aangemeld voor dit benefietdiner. Helaas hebben wij ook mensen 
teleur moeten stellen, het restaurant zat gewoon helemaal vol. Het 
was een groot succes, de familie Maluba heeft een cheque van 
€ 2.000, - in ontvangst mogen nemen. Nu het bedrag bekend is, 
kunnen de verdere contacten in Nigeria gelegd worden en de 
BOUW KAN AANVANGEN!!

Uiteraard zullen we u op de hoogte houden van de vorderingen daar. 
Wij danken iedereen die aan dit project heeft meegewerkt en hopen 
dat u voor een volgend project van de Caritas Lievevrouweparochie 
weer warm loopt om het goede doel te behalen.

Caroline Raaijmakers, Bestuurslid Caritas Lievevrouweparochie

Actie Kerkbalans 2020
Samen hebben we de zorg voor de kerk

Van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari doen 2.000 kerken 
mee aan Actie Kerkbalans. Duizenden vrijwilligers zamelen geld 
in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een 
andere manier van waarde. Parochies krijgen geen subsidie. 
Om te kunnen bestaan hebben wij een financiële bijdrage nodig 
van onze leden. Zo blijven wij van waarde voor onze leden en de 
samenleving. ‘Geef voor je kerk’ is het thema voor Actie Kerkbalans 
2020. Om de Lievevrouweparochie geloofsgemeenschap te laten 
zijn waar de sacramenten worden bediend en waar iedereen altijd 
- of u nu lid bent of niet - terecht kan voor praktische steun of een 
luisterend oor. Geef daarom aan uw parochie. Zodat uw parochie 
kan blijven bestaan.

Als indicatie voor het vaststellen van de hoogte van de 
parochiebijdrage geeft het Bisdom 1% van het netto jaarinkomen 
als richtlijn. De parochie stelt een maandelijkse bijdrage van 
tenminste € 11,00 voor (€ 132,00 per jaar), maar iedere vorm van 
geldelijke ondersteuning is van harte welkom. U kunt uw bijdrage 
storten op bankrekening NL90 RABO 0106 1051 83 t.n.v. R.-K. 
Lievevrouweparochie, maar u kunt uw parochie ook machtigen 
met een incasso-opdracht. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw 
bijdrage.

De werkgroep Actie Kerkbalans
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Hallo allemaal,
Ik ben Ben en ik heb mee gedaan aan de Cup cake wedstrijd van 
LievevrouweFair. Toen heb ik de 1e prijs  gewonnen! Ze vonden 
mijn cup cake het allerlekkerst en toen kreeg ik een gouden beker.

Ook mocht ik bij Brownies & downieS gaan bakken. Het werd een 
appeltaart! Superleuk en superlekker. Pastoor Paul, bedankt!

Groetjes van BEN WETZELS!

HMR in actie
Iedereen kent HMR, maar weinigen weten dat dit koor 
in 1870 is begonnen als het jongens- en mannenkoor 
van de Sint–Joseph–Gezellenvereniging, nog voor het 
verenigingsgebouw De Vetpan gebouwd werd. Dit koor 
werd in 1884 het kerkkoor van het “Smitskerkje” en later het 
koor van de Sint–Josephkerk. Hans Smout werd in 1962 de 
dirigent. Hij breidde het koor uit met vrouwen en voegde een 
instrumentale groep toe. Het werd 1964 en Hortus Musicus 
Religiosus (HMR) was geboren.

Koert Damveld is sinds 2016 de muzikale leider van HMR en 
dirigent. Vandaag is hij ook de vertegenwoordiger en spreekbuis 
voor alle HMR-leden. Samen verzorgen zij per jaar zo’n 72 
vieringen in de St.-Gertrudiskerk en soms ook ergens anders.

Om lid te worden van dit koor is geen zangopleiding nodig maar 
je moet wel goed kunnen zingen en het notenschrift kennen. 
Voordat je wordt toegelaten, is er een auditie. Af en toe gebeurt 
het dat iemand niet voldoet en dus niet kan worden aangenomen 
als koorlid. Op dinsdag- en donderdagavond zijn de repetities 
in het Cantatorium. Om 19.00 uur is de eerste repetitie voor 
de mannen van de gregoriaanse schola of de vrouwen van de 
Capella Feminarum en een uurtje later is de tweede repetitie voor 
het Gemengd Koor.

Koert is ook lid van het Liturgisch Beraad. Hier wordt de liturgische 
kalender besproken en ook de muzikale verzorging. De pastoor, 
die bij dit overleg voorzitter is, maakt zijn wensen en visie 
kenbaar en de vertegenwoordigers van de koren proberen daar 
passende muziek bij te vinden: iets bekends of iets nieuws en 
is het haalbaar en betaalbaar. Voor iets ouds kan HMR in de 
bibliotheek op de eerste verdieping van de Peperbus kiezen uit Winnaar cup cake wedstrijd 
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heel veel muziekstukken. Voor iets nieuws moet materiaal worden 
aangeschaft, wat soms kostbaar is vanwege auteursrechten. Zo’n 
tien keer per jaar speelt ook het orkest, dat deels uit eigen leden 
bestaat, mee. Er wordt dan extra gerepeteerd op vrijdagavond of 
zaterdagmiddag. Meestal worden ook extra instrumentalisten en 
vocale solisten ingehuurd. De leden van HMR brengen jaarlijks 
ongeveer € 15.000,-- bijeen via contributie, sponsoring en 
subsidies om dit mogelijk te maken. 

Aan het koor zijn drie repetitors verbonden: Monique Jimkes, Rob 
Daane en Toine Jimkes. Bij afwezigheid van Koert vervangen zij 
hem bij de repetities en uitvoeringen. Hans Smout, die tot 2009 de 
vaste dirigent was, valt ook nog wel eens in. Bij het samenstellen 
van het te zingen programma moet rekening worden gehouden 
met de beschikbaarheid en belastbaarheid van de mensen op 
de langere termijn. De leeftijd van de meesten is boven de vijftig 
jaar en in vakantietijd staan geen ingewikkelde dingen op het 
programma.

De planning wordt een half jaar 
vooruit gemaakt. Repetities 
en H. Missen worden bekend 
gemaakt en verdeeld onder 
de verschillende koren. Dat 
zijn Capella Feminarum, het 
vrouwenkoor dat meestal 
Nederlandstalige muziek zingt 
en Schola Cantorum, het 
mannenkoor dat Gregoriaanse 
gezangen op zijn repertoire 
heeft. 

Het grote gemengde koor legt zich toe op meerstemmige Latijnse 
missen. De deelkoren zijn ontstaan om de mensen te ontlasten.
HMR heeft 50 actieve leden, waarvan 30 zangers. De anderen 
zijn instrumentalisten, technici of bestuursleden. Bij een uitgebreid 
programma worden projectleden ingeschakeld, zoals bij Lessons 
and Carols. Dit zijn bekendere, Engelstalige melodieën. De 
taal maakt het meedoen hieraan voor velen toegankelijk. Voor 
sommigen is het zelfs een opstapje om lid te worden van HMR. 
Het kinderkoor van CKB doet onder leiding van Monique ook mee. 
Er zijn zeven à acht extra repetities.

Onze muzikale leider vertelt vol passie over zijn werk en zijn hobby: 
de muziek. Hij zegt: ”Geloof en muziek stamt al uit de tijd vóór 
Christus want er was altijd al muziek. Denk maar aan de psalmen 
van David en de muziek die gemaakt werd nadat de Joden door 
de Rode Zee waren getrokken. Geloven zonder muziek gaat niet! 
Dat is de reden dat er veel aandacht wordt besteed aan het netjes 
muzikaal invullen van de vieringen.”

Onze dirigent, die ook nog eens muziekwetenschapper is, laat 
weten dat wij blij moeten zijn dat we in onze beide kerken zoveel 
muziek hebben; dat moeten we koesteren. Geloven zonder 
muziek is moeilijk. Ik wil daar graag aan toevoegen, dat het leven 
zonder muziek ook niet gemakkelijk is.

Lucie Venmans

Koert Damveld
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Renovatie R.K. Begraafplaatsen
Wat kan wel en wat kan niet bij graven
We krijgen veel vragen over wat wel en wat niet mag bij de graven. 
U mag naast of achter het graf niks meer planten of neerzetten. U 
heeft de mogelijkheid om 30 cm voor het graf iets te planten. Mocht 
u hier meer duidelijkheid over willen hebben, dan kunt u contact 
opnemen met de beheerder (telefoonnummer 0164-265989)

Eikenprocessierups 2019 en 2020 en bomenonderhoud
Dit jaar hadden wij ook bij onze begraafplaatsen last van de 
eikenprocessierups. Meerdere keren zijn er nesten weggehaald. 
Om de overlast in 2020 zo veel mogelijk tegen te gaan hebben 
we op de begraafplaatsen 65 vogelhuisjes opgehangen om de 
natuurlijke vijanden van de rups aan te trekken. Wij hopen dat dit 
zal gaan werken en de overlast dan minder zal zijn. Wij zijn eind 
augustus ook begonnen met het drastisch snoeien van onze 
bomen. Er worden ook nog eens 20 bomen weggehaald, die dood 
of slecht zijn.

Aankondiging 2019 (ruimen van graven).
In juli 2019 is er weer een aankondiginglijst gepubliceerd met 360 
graven. Van deze graven zijn de grafrechten verlopen en hebben wij 
geen contact/bericht terug ontvangen op eerdere correspondentie. 
Na 6 maanden na dagtekening van deze aankondiging hebben wij 
het recht om, na geen contact te hebben gehad, het monument 
te ruimen en eventueel het stoffelijk overschot te herbegraven op 
een andere locatie. Wilt u het monument of het graf behouden dan 
moet u contact opnemen met de beheerder van de begraafplaats; 
op werkdagen tussen 08.00 en 16.00 uur.

Informatievoorziening R.K. Begraafplaatsen Bergen op Zoom.
Website: www.rkbegraafplaatsboz.nl & 
Facebook: @rkbegraafplaatsboz

Geschenken voor 
Paus Franciscus
Vicaris Paul Verbeek was op 18 september in Rome. Daar 
overhandigde hij persoonlijk een paar geschenken uit Bergen 
op Zoom aan Paus Franciscus, die er vervolgens zijn zegen 
over gaf. Het is niet gebruikelijk dat je de Paus zo maar 
ontmoet en dat hij je persoonlijk te woord staat. Daaraan 
gingen brieven aan het Vaticaan vooraf.

Als eerste schreef vicaris/pastoor Verbeek de Paus aan omdat 
hij het door zichzelf geschreven boekje “Maria die de knopen 
ontwart” aan hem wilde aanbieden.

Op audientie bij de paus

15



De ontwarring van de knopen door Maria is in 1700 ontstaan na 
het maken van een schilderij n.a.v. een huwelijkscrisis.
Het schilderij met deze afbeelding werd aan een Duitse kerk 
aangeboden. Paus Franciscus die hiermee in 1980 in contact 
kwam, liet daarvan kopieën maken die hij mee terug nam naar zijn 
thuisland Argentinië. Van daaruit verspreidde de verering met dit 
thema zich verder over de wereld. Op 8 december wordt tijdens 
het feest van Maria Onbevlekte Ontvangenis aandacht gegeven 
aan de knopen die mensen in hun leven ervaren en wordt Maria 
gevraagd deze te ontwarren.

Ter gelegenheid van het 75 jarig jubileum van de Maria Ommegang 
en het 25 jarig priesterjubileum van pastoor Paul Verbeek heeft 
hij een replicabeeldje van het grote Maria Ommegangbeeld laten 
maken. Deze kleine Mariabeeldjes zijn met de hand gemaakt uit 
lindehout. Pastoor Verbeek wilde ook dit beeldje graag aan de 
Paus overhandigen. Tenslotte wilde hij ook het jubileumboek ‘ 

’Een belofte die doorgaat’ dat ter gelegenheid van 75 jaar Maria 
Ommegang door Ad Rooms is geschreven, aan hem aanbieden. 
Eind juni van dit jaar ontving het bisdom Breda van de Paus al een 
brief waarin hij aangaf verheugd te zijn over de continuïteit van de 
Maria Ommegang in Bergen op Zoom.

Pastoor Verbeek kreeg na een strenge selectie door het Vaticaan, 
uiteindelijk schriftelijk toestemming om door de Paus in audiëntie 
te worden ontvangen. Die vond op 18 september plaats op het 
grote St. Pietersplein in Rome, waar hij met een aantal andere 
geselecteerde personen een speciale plaats kreeg toegewezen 
waar Paus Franciscus persoonlijk met de daar aanwezigen kon 
spreken. Na hem de hand te hebben geschud nam de Paus het 
boekje, het Mariabeeldje én het Ommegangboek welwillend van 
Pastoor Verbeek in ontvangst.

Hans Stumpel

Start werkjaar met 
LievevrouweFair
Zondag 1 september werd het nieuwe werkjaar 2019-2020 
geopend met een Eucharistieviering in de parochiekerk 
OLV van Lourdes. Bijzonder was de zegening na de viering 
van de Rolls Royce van Pierre en Tineke Dietvorst. Tijdens 
de LievevrouweFair kon men een ritje te maken in deze nu 
gewijde luxe auto. De opbrengst schonk Pierre aan de Fair, 
een heel mooi gebaar! Maar er was nog meer op deze zonnige 
middag.

Naast de zelfgemaakte taart, soep, crêpes en saté om ter plekke 
te eten, waren er ook weer vers bereide koekjes, potten jam, 
confiture en chutney te koop.
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Via de medewerking van ROC Markiezaat College hebben we, 
alleen tegen de hout - kostprijs, fraaie kaas-/broodplanken 
laten maken met erop de afbeeldingen van onze beide kerken, 
verjaardagskalender met daarop maandelijks een mooie 
afbeelding van een Bergs monument.
Leuke nieuwe cadeau-ideeën voor u? Ze zijn nog te koop 
op het Parochiecentrum en in beide kerken na afloop van de 
zondagsdiensten. Elk € 10,00 per stuk.

Daarnaast was er ook dit jaar, naast boeken, veel (kerk)curiosa 
te verkrijgen van hoogstaande kwaliteit. Voor de kinderen waren 
er spelletjes, al deden de volwassenen ook fanatiek mee met het 
sjoelen J ! En met dansen op de klanken van The Crabtown Three. 
Ook zij spelen elk jaar tijdens de Fair belangeloos. Chapeau!

Voor de kinderen en jongeren was er dit jaar een Cup-cake-Cup-
wedstrijd uitgeschreven. Een jury onder vakkundige leiding van 
Lieke Withagen, van Brownies & downieS, beoordeelde de cups 
op smaak en presentatie.
Op het onderdeel smaak was Ben Wetzels de winnaar. Bij het 
onderdeel presentatie ging de beker naar Isabel Santiago. Van 
harte gefeliciteerd aan beiden! Naast het winnen van een echte 
Cup kregen de winnaars nog een bakworkshop aangeboden door 
Lieke Withagen.

En natuurlijk was er weer de inmiddels bekende loterij met als 1e 
en 2e prijs: een diner en een lunch, elk voor twee personen, bij en 
verzorgd door pastoor Paul Verbeek. We kunnen terugzien op een 
zeer geslaagde LievevrouweFair, die het mooie eindbedrag heeft 
opgebracht van € 2.032,25. Dat bedrag zal ook dit jaar besteed 
worden aan nieuwe vloerbedekking in de kantoor- en koffieruimte 
in het parochiecentrum. Nogmaals hartelijk dank aan allen die dit 
mogelijk gemaakt hebben!

Elma Bastianen-Luijks

Geef Mij Je Hand
De peuter/kleuterkerk is voor 
kinderen van nul tot zeven 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 om 9.30 uur in de OLV 
van Lourdeskerk op zondag:
15 december 2019, 26 januari 2020, 8 maart 2020, 13 april 
2020 en 31 mei 2020. De viering van 13 april 2020 is in de 
St.-Gertrudiskerk.

We hopen jullie allemaal weer te mogen ontmoeten tijdens een 
van de vieringen.

Namens de werkgroep Geef mij je Hand,
José Brock-Verbraeken
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Eerste Heilige Communie 
en “Kip en Apie”
Als je je Eerste Heilige Communie gaat doen, dan wil je bij 
Jezus horen en zijn vriend worden. Daar hoort dan ook bij 
dat je niet alleen aan jezelf denkt. En dat je ook aan andere 
mensen en kinderen denkt. Zeker als die het minder hebben 
dan jij of je familie.

Vanuit de gedachte: ‘wij een feest, zij een feest’ vragen we de 
communicanten geld in te zamelen voor “Kip en Apie”. Deze 
organisatie zorgt dat kinderen van wie de ouders krap bij kas zitten 
toch hun verjaardag op een feestelijke manier kunnen vieren.
Op dinsdag 1 oktober was de overdracht van het geld (€ 372,93) 
aan de stichting. Lieke Loosveld, een van de communicanten, 
overhandigde de cheque en het geld. Met de bijdrage kunnen 
weer veel kinderen een feestje vieren. Ook het komende jaar 
zamelen de communicanten geld in.

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 Eerste Heilige Communie
diaken Anton Janssen

Voorbereiden 
op het H. Vormsel
Op vrijdag 15 november 2019 heeft een groep van 14 kinderen 
het sacrament van het H. Vormsel ontvangen. De viering 
begon om 19.00 uur in de OLV van Lourdeskerk.

Sinds 12 september kwamen de Vormelingen bij elkaar om 
samen naar de viering te werken. Met ons nieuwe werkboek 
“Vormselkracht, het Licht op ons pad” werkten wij aan ons project. 
Na elkaar te leren kennen bij de eerste bijeenkomst, hadden wij 
de volgende bijeenkomst een gezellig diner samen. Samen is een 
belangrijk onderdeel bij het H. Vormsel, je staat niet alleen!

Ook de kennismaking met de Vicaris Wiertz was ontzettend leuk. 
Je mocht alles aan hem vragen! En dat deden de Vormelingen 
dan ook. Er werd gelachen maar ook stilgestaan bij mooie 
herinneringen. En dat is de kracht van ons H. Vormsel.

Donderdag 24 oktober hadden we de laatste bijeenkomst voor de 
daadwerkelijke viering. Deze bijeenkomst had als thema “Ja, ik 

wil” over loslaten, delen 
en kiezen. Een heel 
bijzonder onderdeel van 
deze avond was dat we 
een labyrint in de kerk 
hadden uitgezet.

Overhandiging cheque 
Kip en Apie door Lieke Het labyrint
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De kinderen mochten dit labyrint lopen en ondertussen nadenken 
over de vraag waarom ze graag bij Jezus willen horen. Na 
afloop mochten ze het antwoord op een ansichtkaart zetten met 
een labyrint voorop (zie foto). Ze vonden het allemaal best wel 
spannend om in een lege bijna donkere kerk te mogen lopen. 
Maar de antwoorden op de ansichtkaarten spraken voor zich.

De afgelopen periode zijn er nog verschillende activiteiten 
geweest, zoals het Lopend Vuurtje en meedoen bij de tienergroep 
On the Move. In het voorjaar is er nog een speciale dag voor alle 
tieners en jongeren.

Werkgroep H. Vormsel

Seniorenmiddagen
In de Advent gaan we weer op weg naar Kerstmis. Er zijn dan 
twee seniorenmiddagen. 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. Het thema van deze middagen is “Komt, laten wij Hem 
aanbidden!”

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 Seniorenmiddagen

Betaling en incassering 
parochiebijdrage
De incassering van de parochiebijdragen verloopt dit jaar 
helaas moeizaam. De oorzaak hiervan is gelegen in het 
nieuwe landelijke computerprogramma voor alle parochies in 
de Nederlandse bisdommen.

Wanneer u de parochie heeft gemachtigd om via een incasso uw 
bijdrage te innen, heeft u gemerkt, dat dit dit jaar niet altijd op 
de (afgesproken) tijd gebeurde. Het nieuwe computerprogramma 
is heel anders ingericht en veel gegevens zijn daardoor niet of 
verkeerd overgenomen. Betaalt u uw parochiebijdrage zelf of 
automatisch via uw bank dan heeft u deze moeilijkheden niet 
ondervonden.

Als u vergeten bent uw jaarlijkse parochiebijdrage over te maken 
dan bent u gewend om een herinnering te ontvangen in september 
of oktober. Dit jaar is dit helaas niet mogelijk vanwege de eerder 
genoemde moeilijkheden met het nieuwe computerprogramma. 
Wij hopen dat u ons daardoor niet in de steek laat en alsnog uw 
parochiebijdrage voor 2019 wilt overmaken.
Bij voorbaat dank!!! Onze oprechte excuses voor het ongemak!!!

De werkgroep parochiebijdrage
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The Next Step
Op een stormachtige vrijdagavond sjouw ik een boodschappentas 
vol Bijbels het Cantatorium in. Daar komen we iedere maand 
bij elkaar met The Next Step, de jongerengroep van de 
Lievevrouweparochie. Twee jongeren hebben met mij meegedacht 
en hun vragen ter voorbereiding op deze avond over de Bijbel naar 
me geappt. Een andere jongere heeft voor drinken en chocola 
gezorgd, “want daar houden jullie toch van, dames?”

Na een korte quiz waarbij ze telkens naar de letter van het 
antwoord moeten rennen, vertel ik over het ontstaan van de Bijbel. 
Hoe komt het dat deze boeken er wel in kwamen en welke niet? 
En is de Bijbel door één iemand geschreven? Eindelijk kan ik een 
keertje de boeken van de universiteit laten zien. Een Hebreeuwse 
Bijbel, met onbegrijpelijke letters, die je van rechts naar links moet 
lezen. En een synopsis, een groot boek waarin je de evangelies 

van Mattheüs, Marcus en Lucas 
naast elkaar ziet staan in kolommen, 
zodat je de overeenkomsten 
en verschillen gemakkelijk kunt 
zien. Ik vertel over het proces van 
canonvorming, over handschriften 
en meningsverschillen.

Na de pauze kijken we naar 
verschillende Bijbelvertalingen. We 
lezen de eerste verzen uit de Groot 
Nieuws Bijbel, de Statenvertaling 
en de Naardense Bijbel. In iedere 
Bijbel schept God de hemel en de 
aarde, maar soms staat het er in 
gebruikelijke taal en soms in oud 
Nederlands.

Of in heel raar Nederlands, als de vertaler het Hebreeuws woord 
voor woord naar het Nederlands heeft omgezet.

We lezen een stukje uit het Bijbelboek Openbaring van Johannes, 
omdat daar ook veel vragen over waren. De symbolen komen de 
jongeren vreemd voor. Gelukkig zijn we niet de enigen die dit een 
moeilijk boek vinden. Daarna kletsen we samen nog wat en maken 
de chocola op. De volgende keren duiken we in het leven van een 
onbekende heilige, Sint Lucia, en kijken we een betekenisvolle 
film. Wie tussen de zestien en dertig jaar is, is één keer in de 
maand op vrijdag welkom bij The Next Step!

Pastoraal werkster Fredi Hagedoorn

Kerstmis
Wij denken vaak aan lang geleden
De zoete smaak van zielstevreden
Een oude eeuw van mooie dromen

Met witte sneeuw op alle bomen
Met dorpen ver uiteengelegen

En met een ster op ’s heren wegen
De wereld wacht in onze stille
Decembernacht op een idylle:

De samenspraak van rust en vrede
Wij denken vaak aan lang geleden.

Uit ‘Vroege Vogel’
Ivo de Wijs
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Muziek in de St.-Gertrudiskerk
Zondag 24 november 9.30 uur (HMR)
Hoogfeest van Christus Koning
Missa in G. van Ant. Caldara (1670-1736)
voor koor, soli en orkest

Zondag 24 november 16.00 uur (GCS)
Orgelconcert door Janno den Engelsman
m.m.v. Charlotte Stoppelenburg (alt-mezzo)
mede b.g.v. Daan Manneke 80 jaar
Entree € 8,00; voor Vrienden Ibach-orgel € 4,00

Vrijdag 6 december 20.15 uur
Concert door het Amazing Grace-Choir
en het Ichthus Mannenkoor

Zaterdag 14 december 19.00 uur (HMR)
A Festival of Nine Lessons and Carols
m.m.v. projectkoor HMR, After-8, kinderkoor CKB
o.l.v. Koert Damveld en Monique Jimkes
Janno den Engelsman en Toine Jimkes, orgels

Dinsdag 24 december 23.30 uur (HMR)
Kerstnachtviering m.m.v. solisten, koor en orkest van HMR
o.l.v. Koert Damveld; o.a. Messe de Minuit
van Marc - Antoine Charpentier (+1636-1707)
en kerstnachtmuziek uit diverse Europese tradities

Woensdag 25 december 9.30 uur (HMR)
Kerstdagviering m.m.v. solisten, koor en orkest van HMR
o.l.v. Koert Damveld; o.a. Missa brevis in d KV 65
van W.A. Mozart (1756-1791)
en kerstdagmuziek uit diverse Europese tradities

Zondag 26 januari 16.00 uur 2020 (GCS)
Nieuwjaars-orgelconcert door Toon IJzerman
Entree € 8,00; voor Vrienden Ibach-orgel € 4,00

Voor informatie zie:
www.gertrudiscultuurstichting.nl en www.hmrkoor.eu
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Taizé vieringen
Op de zaterdagen 23 november 2019 en 18 april 2020 
worden er om 19.00 uur in de Sacramentskapel van 
de St.-Gertrudiskerk zogenaamde Taizé - vieringen 
gehouden, verzorgd door de koorgroep Menora.

Taizé is de naam van een klein dorp in Bourgogne in Frankrijk. 
Daar stichtte in 1940 Broeder Roger Schutz een communiteit van 
protestantse en katholieke broeders. Momenteel is het een grote 
gemeenschap met leden uit ongeveer twintig verschillende landen. 
De communiteit, waarin de thema’s verzoening en gemeenschap 
centraal staan, is in de afgelopen tientallen jaren uitgegroeid tot 
een ontmoetingsplaats voor jongeren van over heel de wereld. De 
jongeren worden uitgenodigd driemaal per dag deel te nemen aan 
de vieringen, aan de maaltijden, aan de gespreksgroepen e.a. Zo 
proberen de broeders jongeren te helpen antwoorden te vinden op 
de vraag naar de zin van hun leven.

In de vieringen worden korte liederen gezongen en herhaald, 
zijn er momenten van stilte, worden korte teksten uit de Schrift 
gelezen, en is er ruimte voor persoonlijk gebed. Naar dit model 
zal de koorgroep Menora in de St.- Gertrudiskerk op zaterdag 23 
november 2019 om 19.00 uur een viering verzorgen. Het is geen 
Eucharistieviering. Mensen worden genodigd dicht bij elkaar te 
zitten en aan te sluiten in de gezangen, stiltes en gebed.
De vieringen duren ongeveer drie kwartier.

Een warm welkom
Namens de koorgroep Menora

Sam’s kledingaktie
Op 15 juli jl. melde het NOS journaal over het misbruik in de 
kledingcontainers door heel Nederland. De grote klacht was dat er 
enorm veel echt afval daarin wordt gedumpt. Daarom onze oproep 
om uw kleding nooit in die containers te doen maar gewoon af te 
geven bij de OLV van Lourdeskerk in Bergen op Zoom. Dit kan 
van maandag tot en met vrijdag van 09.30 uur tot 11.30 uur in 
gesloten zakken. Wij zijn er blij mee voor de Sam’s kledingaktie. 
De opbrengst hiervan wordt besteed aan goede doelen.

Dit voorjaar was het bestemd voor Sulawesi. De aardbeving 
en tsunami van 28 september 2018 hebben voor veel schade 
gezorgd. De bijdragen aan Cordaid worden nu veelal besteed 
voor de wederopbouw van 10 geselecteerde dorpen voor 
huizen, vissersboten en levensonderhoud. Dit najaar gaan de 
bijdragen naar Jemen i.v.m. de ernstige achteruitgang van de 
levensstandaard door conflicten waardoor hongersnood en ziekten 
moeten worden aangepakt. Men tracht een Capaciteitsopbouw 
te realiseren door 195 mensen op te leiden en begeleiden in de 
medische sector en voorlichting over gezinsplanning.

Daarom. nogmaals ons 
verzoek om uw gebruikte 
kleding, linnengoed en 
schoeisel voor ons te 
bewaren en verzamelen. 
Bij voorbaat onze dank 
voor uw hulp aan minder 
bedeelde medemensen.

Namens Sam’s 
Kledingaktie
Mart Kuipers
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Kennismaken
met Nadia Rutkovska
Sinds kort heeft het kerkkoor van de OLV van Lourdeskerk 
een nieuwe dirigente. Zij wil zich graag aan u voorstellen in 
onderstaand artikel.

Mijn naam is Nadia Rutkovska en ik ben geboren in Ludza een van 
de oudste steden van Letland. Met 5 jaar begon ik met pianospelen 
en in 1989 ben ik geslaagd als pianiste op de kindermuziekschool 
in Ludza.

Daarna ben ik naar het muziekcollege van Daugavpils gegaan 
en in 1993 ben ik geslaagd voor de gemiddelde muziekopleiding 
(docent piano, pianobegeleidster en optredende pianiste). In 1999 
ben ik gestart met de opleiding hoge muziek pedagogie (Piano 
en Koordirectie) op de Universiteit in Daugavpilsven in 2003 ben 
ik voor deze opleiding geslaagd. In 2005 ben ik geslaagd voor 
Second (graduade) academic degree (Master of Education Sciens 
in Pedagogy).Master’s thesis “Development of Pianists Collective 
Playing Skills in the Piano Ensemble’s Initial Studing Period”. Van 
1993 tot 2007 heb ik gewerkt als pianodocent en pianobegeleidster 
in de kindermuziekschool in Letland.

In 2007 ben ik met mijn vriend Corne en dochter Viktorija naar 
Nederland gekomen en woon ik in Terheijden. Van 2008 tot 2013 
ben ik werkzaam geweest op de muziekschool CVK Amadeus in 
Oudenbosch als docent piano en pianobegeleidster. In de jaren 
2011-2013 werkte ik op de muziekschool CVK Roosendaal als 
docent piano en pianobegeleidster. Ik begeleidde verschillende 
solisten voor hun C en D examen, diverse koorensembles en 
Koren, zoals Vox Jubilans, Zeeuws Mannenkoor Goes, gemengd 
koor Zilt uit Burgh Haamstede, Moeder Godskoor, Bel Canto en 
harmonieën. Ook speel ik regelmatig solo op de piano.

Sinds oktober 2012 ben ik vaste repetitor / piano begeleidster bij 
het Roosendaals Gemengd Koor. Vele jaren heb ik gewerkt als 
vaste repetitor / pianobegeleidster bij het Moeder Gods Koor in 
Roosendaal. Sinds 2016 ben ik dirigente bij Anthony Singers in 
Terheijden. En tot slot ben ik sinds augustus 2019 dirigente bij het 
Kerkkoor OLV van Lourdes in Bergen op Zoom.

Nadia Rutkovska

Nadia Rutkovska
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Kardinaal John Henry 
Newman heilig verklaard
Half oktober heeft paus Franciscus kardinaal John Henry 
Newman heilig verklaard. In mijn jonge jaren was ik door hem 
geboeid en betrokken bij de katholieke scholengemeenschap in 
Breda, die zijn naam draagt. Negen jaar geleden werd hij door de 
toenmalige paus Benedictus bij zijn bezoek aan Groot Brittannië 
zalig verklaard. Hij zei toen dat hij het best een oecumenische 
heilige genoemd kan worden en de ‘kerkvader van de 19de eeuw’. 
Ik wil dat u met deze nieuwe heilige kennis maakt.

Newman, geboren in 1801, was een anglicaans theoloog en 
studentenpastor in Oxford, in zijn tijd beroemd om zijn prediking 
en publicaties. Toen hij 45 was, ging hij over van de anglicaanse 
naar de katholieke kerk en werd priester gewijd. Nu in de 
katholieke kerk, de wereldkerk die hem altijd had aangetrokken, 

vanaf het moment dat hij de 
kerkvaders van de eerste 
eeuwen was gaan lezen en 
bestuderen en onvermoeibaar 
is gaan uitleggen, heeft hij hele 
generaties jonge gelovigen op 
het spoor van Christus gezet.

Hij preekte iedere zondag in 
de universiteitskerk, vormde 
gebedskringen en bijbelgroepen, 
schreef honderden brieven en 
een boeiend levensverhaal. 

Later kreeg hij van de Engelse bisschoppen de vraag om een 
katholieke universiteit in Dublin te gaan oprichten en leiden en 
stond midden in de strijd tegen het modernisme en voor een goed 
verstaan van geloof en geweten.

Toen hij 79 was heeft paus Leo XIII hem tot kardinaal benoemd, 
een erebenoeming, want hij was geen bisschop en buiten de 
universitaire wereld geen bestuurder, maar dichter van hymnen, 
schrijver van preken en overwegingen. Hij koos toen als 
wapenspreuk: ‘het hart spreekt tot het hart’ en bleef onvermoeibaar 
het credo uitleggen. Na zijn dood in 1890 bleef zijn stem spreken 
en groeide de roep om zijn zuiver kompas in de kerk te behouden.

Maar de spelregels in de kerk vragen voor een heiligverklaring 
om een wonder. Een teken uit de hemel ter bevestiging dat een 
overledene in de hemel aangekomen is. Paus Johannes, de 
goede paus Jan, hakte de knoop in de impasse toen door en zei: 
‘Als Newman geen wonder heeft gedaan dan moeten we beter 
kijken en tegelijk om een teken bidden. Als een hele generatie 
studenten in verschillende kerken in Europa in een oorlogseeuw 
aan het geloof heeft vastgehouden, dan kun je toch van een 
wonder spreken…’

Toen begon nieuwe aandacht voor Newmans geschriften en bleef 
de hemel niet stil. Het gebed is verhoord. Ook aan de spelregels 
rond de heiligverklaringen heeft de ere - kardinaal zich gehouden. 
Anglicanen en katholieken hebben een oecumenische heilige. Wij 
bidden nu: ‘Heilige John Henry Newman leidt de kerken ook in de 
nieuwe tijden’.

Emeritus pastoor Rud Smit

Kardinaal John Henry Newman
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In het spoor van Benedictus
We vertrokken12 oktober met twee bussen naar Weil am Rhein. 
In Eibingen vierden we in de abdijkerk de Eucharistie, waarbij 
stilgestaan werd bij de kerklerares Sint Hildegard. Elke dag vierden 
we de Eucharistie met bisschop Liesen en concelebranten, mooi 
gezang van het bedevaartkoor o.l.v. Jan Schuurmans en veel 
mooie woorden, gebeden, verhalen en gedachten.

In Einsiedeln bezochten we na een rozenkransgebed de Zwarte 
Madonna in processie en staken onze processiekaars aan. Voor 
aankomst in Fiuggi luisterden we naar een korte overweging 
over de H. Benedictus. In de namiddag van dag vier bezochten 
we Subiaco, waar Benedictus zijn eerste klooster stichtte. In de 
homilie die dag werd er een band gelegd tussen Theresa van Avila 
en Benedictus door de lijfspreuk “Laat niets je verontrusten. God 
is genoeg”. Daarop aansluitend bezochten we Sacro Speco (de 
heilige Grot) en het klooster van de heilige Scholastica (de zus 
van Benedictus) in Subiaco. Een hele klim!

De volgende dag reisden we naar de abdij van Montecassino, 
door Benedictus in 529 gesticht. In deze abdij liggen Benedictus 
en Scholastica begraven. We vierden dan ook de Eucharistie in de 
crypte, dichtbij de graven. In de Eucharistieviering in Arezzo stond 
rector Norbert Schnell in de homilie stil bij de vier kernwoorden 
in de regel van Benedictus: stabiliteit, gehoorzaamheid, armoede 
(soberheid) en kuisheid (zuiverheid). 

Dag zeven en acht gingen we weer terug naar Bergen op Zoom. 
We brachten nog wel een bezoek aan Sotte il Monte, waar 
Paus Johannes XXIII ofwel Angelo Roncalli is geboren. Het 
was een mooie bedevaart met genoeg stof om te verwerken.  

Rinus en Ans Verhees
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Toine Jimkes 50 jaar organist
In 1994 werd met een feestelijk samenzijn in het Cantatorium 
gevierd dat Toine Jimkes 25 jaar organist en begeleider van 
HMR was. Het begon ludiek met een draaiorgel in de torenhal 
van de St.-Gertrudiskerk. Na 25 jaar nu weer bijzonder 
verdiende aandacht!

Om het beeld te completeren: al een ruime halve eeuw ken ik 
Toine. Eerst als koorzangertje/misdienaar in de St.-Josephkerk 
(vanaf zijn 10e jaar speelde hij ook orgel in de H. Hartkerk), kort 
daarna als leerling van de Petrus Canisiusschool. Al snel werd 
duidelijk dat hij de muzikantentraditie van de familie Jimkes zou 
gaan voortzetten. Het bespelen van (orgel)toetsen paste hem 
beter dan zingen. En al is 1969 het jaar waarop “officieel” zijn 
begeleiden-van-HMR te boek staat: ik herinner me levendig hoe 
hij in 1968 mijn “Missa Aktiva” al begeleidde, ook al was/is de 
orgelbegeleiding ervan beslist niet eenvoudig!

Toine bleef het orgelspel trouw bij de overgang naar de kerk van 
de H. Maagd (1969), ook later tijdens zijn schoolmuziekstudie aan 
het Brabants Conservatorium. Hem ook daar zelfs ontmoeten 
maakte duidelijk: zingen was niet zijn favoriete musiceer-vak, 
pianospelen (begeleiden!) was dat wel! Toine bleef ook bij de 
overgang naar de St.-Gertrudiskerk in 1987 HMR onverminderd 
trouw tot op de dag van vandaag.

Zijn vaardigheden zijn veelzijdig: bijzonder handig van blad 
(a vue) spelen, naar believen ook een lied hoger of lager 
begeleiden, een niet-genoteerde continuo-partij onder bijv. een 
zesstemmig Schütz-motet realiseren: na enige voorbereidingstijd 
is dan ook transponeren mogelijk! Een koorrepetitie overnemen: 
komt voor elkaar! Behalve HMR begeleidt hij tal van koren en 
ensembles van allerlei genre, zelfs als dirigent van de BOV was 
hij een aantal jaren actief!

Voor zijn trouw als kerkmuzikaal vrijwilliger werd hem in 2006 
de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia verleend en voor zijn 
activiteiten als geheel in 2018 een koninklijke onderscheiding. 

De laatste 10 jaar gaan we trouw twee keer per jaar uit eten om bij 
te praten. Toine, voor zo veel: dank je wel!

Hans Smout

Toine Jimkes
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Familieberichten
Gedoopt: 
Elizabeth van Eekelen  
Mayson Luneta 
Selena de Fuijk 
Donna Hage 
Amy van der Ven 
Oscar Schuurmans

Getrouwd:
Cong Pham en Ngacanh Tran

Overleden: 
Jan Hermans 72 jaar 
Annie Herder-Vanwesenbeeck 89 jaar 
Jan van Loon 78 jaar 
Ria Schuurbiers-de Nijs 81 jaar 
Wim Niesz 83 jaar 
Louis van der Hoeven 83 jaar 
Piet van den Wijngaard 97 jaar 
Herman Huijsmans 97 jaar 
Jane van Broekhoven-Hopmans 94 jaar

Rouwcentrum Zuidema
Een perfect verzorgde uitvaart, een troostrijke gedachte. 

Betrokkenheid, persoonlijke begeleiding en 
aandacht voor uw persoonlijke wensen zijn 
voor ons vanzelfsprekend. 

Voorheen: 

Rouwcentrum: 
Aletta Jacobsstraat 8a 
4623 ZB  Bergen op Zoom 

info@rouwcentrum-zuidema.nl 

www.rouwcentrum-zuidema.nl  

Wij zijn 24 uur per dag beschikbaar: 

0164-23 63 30 “Ook adverteren? Neem voor informatie contact op met 
het parochiesecretariaat en u wordt snel teruggebeld.”
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PAROCHIECENTRUM LIEVEVROUWEPAROCHIE
Burgemeester Stulemeijerlaan 8  |  4611 EE  Bergen op Zoom
tel. 233 574  |  info@lievevrouweparochie.nl  |  www.lievevrouweparochie.nl
Bankrek. Nr. parochiebijdrage: NL90 RABO 0106 1051 83


