
op de

Bergen op Zoom

2Lente
 2020inZOOMen



Van de redactie
Ik ga even met u terug. Wát een weekend was het! Het tweede 
in dit nieuwe jaar. Eerst was er een gezellige, goed bezochte, 
nieuwjaarsreceptie, met als doel elkaar ontmoeten. En dat gebeurde! 
De zondag daarna in de OLV van Lourdeskerk de tienerviering. De 
jongerengroep “On the move” sloot het tienerweekend af met een 
viering die werd opgeluisterd door het jongerenkoor “Onderweg” uit 
Papendrecht. De sfeer zat er meteen goed in. Door de enthousiaste 
dirigente werden we uitgenodigd alvast het slotlied te oefenen. 
”Kunnen jullie tenminste straks lekker meezingen”. Nu dat deed de 
goedgevulde kerk. Blijkbaar is er nog volop onbekend talent voor ons 
koor! De dienst was één feest. Met medewerking van de jongeren 
gebeurde er van alles.
Op aangeven van Pastor Fredi, die met een spetterende toespraak 
“bla, bla, bla, bla .…ja,ja,ja,ja, iedereen, jong en oud, opriep het thema 
van de dienst : “Deel Mijn liefde maar uit” onmiddellijk in de praktijk 
te brengen. De tieners gingen de kerk in om kaarten uit te delen 
die als een variatie op de bekende kettingbrief komende tijd van de 
een naar de ander moesten worden doorgegeven. ”De verandering 
in onze geloofsgemeenschap begint hier en nu!” Het sprankelende 
optreden van het gastkoor, de mooie teksten van de liedjes en het 
buitengewoon indrukwekkende Onze Vader van ons allemaal in de 
kerk, al met al een dienst waarmee de aanwezigen een flinke tijd 
vooruit kunnen.

Terug in het nu: Logisch is het natuurlijk dat de inhoud van dit nummer 
heel wat van die sfeer, van die dynamiek in onze geloofsgemeenschap 
met u deelt. Enfin, leest u zelf maar! 

Ton Segers

En: mocht u een bijdrage met foto aan het volgende nummer willen 
leveren, dan moet, voor het goede drukresultaat deze foto minstens 
2 MB hebben. Wij hebben alles graag uiterlijk 24 april binnen op 
inzoomen@lievevrouweparochie.

Colofon
Jaargang 12 nummer 2, 2020
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 0106 1051 83
t.n.v. RK Lievevrouweparochie
Bankrek. nr. misintenties: NL52 RABO 0106 1890 93
t.n.v. RK Lievevrouweparochie
De Lievevrouweparochie is een ANBI instelling met RSIN nummer 
002572084.
Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk vrijdag 24 april te 
worden aangeleverd. Het nummer verschijnt in de week van 18 mei.
Kopij sturen naar: inzoomen@lievevrouweparochie.nl.
Foto Mariabeeld voorpagina: Foto Dick Vermaas
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Overzicht vieringen
IN HET WEEKEND:
St.-Gertrudiskerk: Zondag 09.30 uur;
 ingang: Kerkstraat/Zuivelstraat
OLV van Lourdeskerk: Zaterdag 17.00 uur
 Zondag 11.00 uur
 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
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“Denk aan Mij”
Lieve mensen!

Deze boodschap wordt de rode draad voor Pasen in onze 
parochie. Jezus spreekt ze zelf uit tijdens het Laatste Avondmaal: 
“Doe dit tot mijn gedachtenis”.
We zouden nu zeggen: “Denk aan mij”. Als je het brood breekt en 
de beker wijn rond laat gaan ben Ik in jullie midden. Het is mijn 
Lichaam en Bloed.

De goede moordenaar vraagt aan Jezus aan het kruis: “Denk aan 
mij wanneer Gij in Uw koninkrijk gekomen zijt”. Het is een uiting 
van geloof en daarom zal ook hij gered worden door Jezus, onze 
Verlosser. Dan is: “Denk aan Mij” een bede naar Jezus toe.

Op Paasmorgen denken de vrouwen bij het lege graf aan Jezus 
hoe Hij gezegd heeft dat Hij op de derde dag zou verrijzen. Ze 
herinneren Zijn woorden.
“Denk aan Mij” wordt een zich herinneren. Met deze boodschap 
van drie woorden kunnen we intens het Heilig Triduüm vieren. 
Het wordt onze Paasboodschap voor 2020.

De kracht ligt in het denken aan, het delen van herinneringen en 
zo bidden tot de Verrezen Heer. Zo mogen we getuigen van de 
hoop die in ons leeft.
Het is de herinnering die blijft en mensen doet leven ook als ze 
zijn gestorven. Jezus, de Christus leeft bij God en bij ons als we 
ingaan op zijn appèl:
“Denk aan Mij”!

Zalig Paasfeest

pastoor Paul Verbeek

Alphacursus
Wat zal ik vanavond eten? Wat trek ik 
aan? Zal ik op bezoek gaan bij een vriend 
vanavond, of blijf ik liever thuis? We maken 
iedere dag keuzes. Kleine keuzes die onze dag 
vullen. Soms zou je wat meer willen nadenken over grotere vragen, 
of over grotere keuzes. Is er meer? Wat kan ik voor een ander doen? 
Wie is Jezus en wat kan Hij voor mij betekenen? Over die vragen gaat 
het in de Alphacursus.
De Alphacursus is in januari gestart met een groep van bijna twintig 
deelnemers. De groep deelnemers is heel divers. We hebben leden 
van onze vormselwerkgroep, die zich wat meer willen verdiepen 
ter voorbereiding op het volgende vormsel. We hebben enkele 
mannen die nog niet zo lang katholiek zijn en vooral heel veel 
vragen hebben bij alles. We hebben vrijwilligers die al jaren actief 
zijn voor de parochie, en die nu de tijd willen nemen om wat meer 
bij hun geloof stil te staan.
Wat ik bijzonder vind aan de Alphacursus, is dat er zoveel 
parochianen bij betrokken zijn. We hebben een enthousiast 
kookteam, wat zorgt voor de maaltijden. We hebben een 
groep tafeldekkers en afwassers. Iedere week wordt er in de 
gebedsgroepen van de parochie voor de Alphacursus en de 
deelnemers gebeden. En natuurlijk zijn er nog de gespreksleiders 
die iedere avond hun groepje begeleiden. En nu al krijg ik vragen 
over een volgende Alphacursus!
Ik hoop dat de Alphacursus mag groeien. Ik hoop dat u wilt nadenken 
over iemand in uw omgeving, voor wie de Alphacursus geschikt zou 
zijn. Iemand die pas gedoopt is, of juist iemand die lang geleden 
gedoopt is en die opnieuw nieuwsgierig is – of nieuwsgierig gemaakt 
kan worden – naar ons geloof. Ik hoop dat de Alphacursus goede 
dingen in de parochie in beweging zet, dat is mijn droom!

pastor Fredi Hagedoorn
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Goede Week en Pasen
Vieringen in de twee kerken

Aswoensdag
Woensdag 26 februari 19.00 uur in de OLV van Lourdeskerk en 
St.-Gertrudiskerk viering Aswoensdag, waarin as wordt gezegend 
en askruisjes worden uitgereikt.

Boeteviering
Als voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen:
dinsdag 31 maart 19.00 uur in de St.-Gertrudiskerk

Paastriduüm
De vieringen van Witte Donderdag (9 april), de plechtige viering 
van Goede Vrijdag (10 april) en de Paaswake (11 april) zijn 
liturgisch één doorlopende viering.

We noemen deze serie vieringen het Paastriduüm en zullen 
plaatsvinden in de parochiekerk OLV van Lourdeskerk.

Het Paastriduüm ziet er als volgt uit:

Witte Donderdag: 19.00 uur OLV van Lourdeskerk
Goede Vrijdag: 15.00 uur OLV van Lourdeskerk
 en St.-Gertudiskerk
 19.00 uur OLV van Lourdeskerk
Paaswake: 21.00 uur OLV van Lourdeskerk
Pasen: Eerste Paasdag (12 april) is in beide kerken 
 een Eucharistieviering:
 09.30 uur in St.-Gertrudiskerk en
 11.15 uur in de OLV van Lourdeskerk
Tweede Paasdag:  11.00 uur Eucharistieviering
 in de St.-Gertrudiskerk

Vieringen Goede Week in de huizen
Reigershorst: dinsdag 7 april 10.30 uur
 ds. Wim Lolkema en pastoor Paul Verbeek
Het Nieuwe ABG: woensdag 8 april 14.00 uur:
 ds. Willem Vermeulen
 en diaken Jan Foesenek
Gebedsruimte ABG: donderdag 9 april 9.15 uur: Rud Smit
 vrijdag 10 april 15.00 uur: Lenie Pepels
Stuijvenburgh: donderdag 9 april 14.30 uur
 ds. Wim Lolkema en pastor Fredi Hagedoorn
Jacquelineflat: donderdag 9 april 14.00 uur
 ds. Willem Vermeulen
 en Heleen Kouwenhoven
Meilustflat: vrijdag 10 april 15.00 uur
 ds. Willem Vermeulen en pastor Jo Staps

Viering H. Oscar Romero
Op woensdag 25 maart is het 40 jaar geleden dat bisschop 
Oscar Romero is vermoord. Wij herdenken hem ook in de 
Lievevrouweparochie op deze dag.
’s Avonds om 19.30 uur zal er een Eucharistieviering zijn in de 
stadskerk van St.-Gertrudis. De viering zal met zang worden 
ondersteund door het Kerkkoor OLV van Lourdes.
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Palmpasenstok maken
In het weekend van palmzondag (4/5 april) kunnen kinderen hun 
palmpasenstokken meenemen. Dat kan bij de gezinsviering op 4 
april om 17.00 uur in de OLV van Lourdeskerk, en bij de viering in 
de St.-Gertrudiskerk die om 9.15 uur bij de kiosk op het Thaliaplein 
begint. De palmpasenstok vertelt eigenlijk het verhaal van de laatste 
week van het leven van Jezus. Hoe dat precies zit, wordt tijdens 
deze middag uitgelegd.
De palmpasenstok kun je thuis maken, maar het is natuurlijk veel 
leuker om ze samen te maken! Dat doen we tijdens de KidsKerk op 
woensdagmiddag 1 april van 14.00 tot 15.30 uur in het praathuis van 
de OLV van Lourdeskerk (bij binnenkomst de trap op). Wij zorgen 
voor alle materialen, wel graag aanmelden via het parochiecentrum. 

diaken Anton Janssen

Paasactiviteit voor kinderen

Paasactiviteit 2019

“Denk aan Mij”
Op Paaszaterdag 11 april 2020 is de paasactiviteit voor kinderen 
in de stadskerk St.-Gertrudis. Kinderen in de basisschoolleeftijd 
en hun ouders zijn van harte welkom. Acteurs uit Bergen op Zoom 
beelden het Paasverhaal uit. We maken een rondgang door de 
kerk en ontmoeten enkele vrienden van Jezus. Zij vertellen over 
de laatste dagen van het leven van Jezus. Na iedere ontmoeting 
is er een kleine opdracht. We vieren samen Pasen.
De uitnodiging voor de paasactiviteit wordt onder communicanten, 
bij de Kinderwoorddienst en via de scholen verspreid. De activiteit 
duurt van 16.00 tot 17.00 uur.

Meer informatie bij pastor Fredi Hagedoorn
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Financiële regelingen
Binnen onze parochie is een grote inzet op de gebieden van 
pastoraat, liturgie, catechese, diaconie en caritas. Zonder uw 
(financiële) bijdrage is dit werk niet mogelijk. Daarom heeft het 
Bisdom tarieven vastgesteld voor een aantal kerkelijke diensten. 
Daarnaast vragen wij deel te nemen aan de jaarlijkse ‘Actie 
Kerkbalans’ om het voortbestaan van de parochie mogelijk te 
maken.

Misintentie / gebedsintentie: het huidige tarief voor een 
misintentie/ gebedsintentie is € 11,00. Voor het opgeven hiervan 
kunt u terecht op het Parochiebureau. U kunt deze contant 
betalen, of storten op rekening NL52 RABO 0106 1890 93 t.n.v. 
R.-K. Lievevrouweparochie.

Tarieven overige kerkelijke diensten en reductieregeling
Op 1 januari van ieder jaar stelt het Bisdom de tarieven voor 
kerkelijke diensten (onder andere voor huwelijken, dopen, 
Eerste Heilige Communie, H. Vormsel en uitvaartdiensten) 
vast. Voor de tarieven verwijzen wij u graag naar onze website: 
www.lievevrouweparochie.nl

Enkele veel voorkomende vastgestelde vergoedingen (2020) 
zijn:

Huwelijksdienst €  608,00
Jubileumdienst €  305,00
Uitvaartdienst €  608,00
Dienst in crematorium of op begraafplaats €  405,00

diaken Jan Foesenek

Bernadette naar 
Bergen op Zoom
De heilige Bernadette Soubirous (1844-1879) was de zieneres 
van Lourdes. De heilige Maagd Maria is achttien keer aan haar 
verschenen. Bernadettes visioenen vormden de aanleiding 
voor het ontstaan van Lourdes als bedevaartsoord.

Bernadette ligt sinds haar overlijden in 1879 begraven in het 
klooster Saint-Gildard in Nevers. In het kader van haar zalig- 
en heiligverklaring zijn in de jaren twintig van de vorige eeuw 
enkele stukjes bot bij haar weggenomen. De relieken van 
Bernadette worden in Lourdes bewaard in een aparte schrijn in 
de Bernadettekapel naast de crypte. Bij bijzondere gelegenheden 
wordt de schrijn of een kleinere reliekhouder in processies 
meegedragen.
Sinds enkele jaren leent het heiligdom de relieken voor korte 
tijd uit aan andere bisdommen. Voor Nederland betekent dit een 
unieke mogelijkheid om deze relieken van dichtbij te ontmoeten 
en vereren. In het bisdom Breda doet Bernadette Bergen op Zoom 
en Zegge aan. Zij zal van 13 tot 16 juni in onze parochie zijn. Het 
exacte programma voor die dagen is nog niet bekend, maar houdt 
die dagen alvast vrij.

diaken Anton Janssen
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Nieuwe Huisstijl
Om de herkenbaarheid van de 
Lievevrouweparochie te vergroten, 
is er een werkgroep aan de slag 
gegaan met een nieuwe huisstijl. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
posters, flyers, maar ook aan brieven 
en misboekjes. Deze huisstijl 
kenmerkt zich door een herkenbare 
gebogen vlak aan de rechterzijde, 
en 1 of 2 gebogen vlakken aan de 
boven- en onderkant. De flyer van 
de alpha-cursus is hier een goed 
voorbeeld van.

Daarnaast krijgen ook de misboekjes en brieven een meer 
herkenbare vormgeving. Op al onze publicaties zal ons logo 
staan. De werkgroepen die hiermee werken, gaan ermee aan 
de slag.
Ook onze website zal uiteindelijk in deze nieuwe huisstijl 
vormgegeven worden. Om te zorgen dat de posters op onze 
publicatieborden in de kerken een belangrijke plek krijgen en 
houden, worden hiervoor beheerders aangesteld.
Zij zorgen voor een overzichtelijk en gepast beheer van deze 
borden. Daardoor wordt ook hier de herkenbaarheid van onze 
parochie vergroot.

diaken Anton Janssen

Doop 
Het sacrament van het Heilig Doopsel is het eerste van de drie 
sacramenten (initiatiesacramenten) waarmee mensen worden 
opgenomen in de katholieke kerk. De twee andere sacramenten 
zijn de Eerste Heilige Communie (Eucharistie) en het Heilig 
Vormsel. In onze parochie worden kinderen in principe gedoopt 
in een van onze kerken. Voorafgaande aan de doop is er één 
gezamenlijke verplichte doopvoorbereidingsavond. Toekomstige 
doopouders gaan met elkaar in gesprek en worden geïnformeerd 
over de betekenis van de doop en de praktische gang van zaken. 
Daarnaast brengt de pastor die in de doopviering voorgaat een 
bezoek aan huis om nader kennis te maken.
Aanmelden: 
Parochiebureau T 233 574, E doop@lievevrouweparochie.nl.
Volwassenen die gedoopt willen worden, worden uitgenodigd 
voor een speciaal voorbereidingsprogramma. Zij kunnen zich 
eveneens aanmelden zoals bovenstaand.

diaken Jan Foesenek

Vacaturebank
Opgeven bij info@lievevouweparochie.nl
Telefoonnr. 0164 -233 574

De werkgroep “bezoekgroep” is op zoek naar vrijwillig(st)
ers die op bezoek gaan bij mensen uit de parochie zoals 
alleenstaanden, ouderen of zieken. Afhankelijk van de 
behoeften kan die persoon een- of tweemaal per maand 
bezocht worden.
De groep komt driemaal per jaar bij elkaar.
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Van de bestuurstafel
De laatste maanden staan de financiën nadrukkelijk op de 
agenda. De boekhouding over het jaar 2019 is nog niet afgesloten, 
maar duidelijk is wel dat het afgelopen jaar een tekort laat zien. 
Immers, onze uitgaven zijn groter dan de inkomsten. Een van de 
redenen is het niet kunnen incasseren van een aantal toegezegde 
parochiebijdragen. Dit komt door een landelijk, nieuw ingevoerd 
computersysteem. Ik hoop dat dit technisch obstakel in het eerste 
kwartaal van dit jaar verholpen is. Begin december is Pieter 
Nieuwenhuize gestopt met zijn penningmeesterschap en heeft hij 
het bestuur voortijdig verlaten. Verschil van inzicht heeft tot deze 
stap geleid. Ik betreur dit vertrek. Tijdelijk neemt Koert Bastianen, 
als tweede penningmeester, het penningmeesterschap op zich. 
Verder is de conceptbegroting voor 2020 nog niet in evenwicht. 
Aanvullende informatie is nodig willen de begrotingsbesprekingen 
kunnen worden afgerond. De “werkgroep fondsenwerving” is 
de uitdaging aangegaan te komen met voorstellen voor extra 
inkomsten.

Het op elektronische wijze doneren is een steeds meer gehoorde 
wens. Het bisdom Breda heeft toegezegd met deze nieuwe vorm 
van betalen een begin te maken. Er komt een proeftraject, waarin 
naast het meedoen aan de collecte door munten en bankbiljetten 
te geven, ook met de bankkaart kan worden betaald. Het wordt dan 
dus mogelijk om tijdens een eucharistieviering ook met een pasje 
te betalen. Onze Lievevrouweparochie doet mee aan deze proef.

Het vergroten van de zichtbaarheid van onze parochie in de 
Bergse samenleving gaat in 2020 zeker slagen. Er komen dit 
jaar een tweetal exposities in de St.-Gertrudiskerk, namelijk in 
juni “gastmadonna’s” en in december “kerststallen”. In de OLV 
van Lourdeskerk vindt dit jaar een unieke gebeurtenis plaats op 
13, 14 en 15 juni. Immers, relieken uit Lourdes van Bernadette 

Soubirous gaan op rondreis door België en Nederland en komen 
ook in onze parochiekerk. Dit gaat gepaard met onder meer een 
speciale eucharistieviering, processie en schoolbezoeken. In 
2020 gaat de zichtbaarheid van onze parochie ook toenemen 
door de verandering van dagkerk naar Sacramentskapel in de St.-
Gertrudiskerk. De werken verlopen voorspoedig en de inzegening 
van de nieuwe kapel vindt in de loop van het jaar plaats.

Tot slot wil ik de vele vrijwilligers danken voor de geleverde 
inspanningen. De getoonde hulp was, is en blijft voor onze parochie 
van enorme betekenis. Dank hiervoor!

In de volgende uitgave van dit periodiek informeer ik u verder 
omtrent onze financiën en andere ontwikkelingen.

Namens het bestuur van de Lievevrouweparochie,
Jan van Wijk

Seniorenmiddagen
Op weg naar Kerstmis hebben we twee sfeervolle senioren-
middagen gehad. We gaan nu op weg naar Pasen. Er zijn dan 
weer twee seniorenmiddagen. In de Ontmoetingskerk op dinsdag 
31 maart om 14.30 uur en op woensdag 1 april in het steunpunt 
voor ouderen aan het Zonneplein om 14.00 uur. Het thema van 
deze middagen is “Denk aan Mij”.

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
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Nieuwjaarsontmoeting 
Lievevrouweparochie
Zaterdag 11 januari was er de jaarlijkse Nieuwjaars-
ontmoeting van de parochie in Den Enghel. Pastoor Paul 
Verbeek opende de middag met een hartelijk welkom aan iedereen 
en vertelde o.a. dat de jongeren deze keer ‘met permissie’ 
afwezig waren. Zij hadden namelijk hun Tienerweekend en hij 
nodigde meteen iedereen uit om op zondag naar de Tienermis 
te komen in de Lourdeskerk, waarbij jongerenkoor Onderweg uit 
Papendrecht voor de muzikale omlijsting ging zorgen.

Daarna kreeg de vice-voorzitter van het parochiebestuur Jan van 
Wijk, het woord. Hij blikte terug op 2019 en vertelde de ongeveer 
170 aanwezigen, naast de zorgen die er financieel ook zijn, wat 
2020 voor de Lievevrouweparochie voor moois in petto heeft aan 
activiteiten en hoogtepunten.

Veelbelovend! U hoort er later zeker nog meer van! Vervolgens 
liet diaken Jan Foesenek middels een presentatie de nieuwe 
huisstijl van de parochie zien.
Posters, folders en flyers worden in een éénzelfde opmaak 
gemaakt en verspreid zodat éénduidigheid en herkenbaarheid 
van de Lievevrouweparochie naar buiten toe duidelijker wordt.

Aansluitend kwam pastoor Paul met een wel heel speciaal 
bericht! Er was bijzondere post gekomen vanuit het Vaticaan. Via 
een woordvoerder bedankt Paus Franciscus ons, parochianen, 
hartelijk voor de felicitaties die hij heeft mogen ontvangen bij 
gelegenheid van zijn 50-jarig priesterfeest. Dat is toch wel héél 
attent van onze Paus en héél bijzonder! In extra blijde stemming 
werd daarna een toost uitgebracht op het nieuwe jaar en genoten 
we van de versnaperingen die zo goed door de familie Nuijten 
weer verzorgd werden.

In de foyer konden er weer verschillende artikelen gekocht 
worden zoals vers gebakken koekjes en koekvormpjes, 
verjaardagskalenders, kaasplanken, parochiewijn of een 
Gerarduskalender. Ook kon men geïnformeerd worden over 
de aanstaande bedevaart naar Lourdes die van 12 tot en met 
19 september a.s. gaat plaatsvinden vanuit de parochie. Vele 
gesprekken kwamen los en zo werd het wederom een zeer 
geslaagde en gezellige middag.

Dat het een Gezegend jaar mag worden voor iedereen en de 
parochie in velerlei opzichten!

Elma Bastianen-Luijks
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Petra Reijnders in actie
Je Eerste Heilige Communie is een van de hoogtepunten in je 
jonge, katholieke leven. Het is spannend want je weet niet wat er 
precies gaat gebeuren. Gelukkig zijn er in onze parochie mensen 
die jou en je ouders daarbij helpen. Zij vertellen je alles wat je wilt 
weten en wat je moet doen.

Petra Reijnders is iemand die anderen graag op weg helpt. 
Ze is getrouwd met Henk, heeft een dochter en een zoon en is 
al 21 jaar vrijwilliger in de parochie. Petra vindt het leuk om met 
kinderen te werken en om ze iets te leren. Bij de Eerste Communie 
van haar dochter is gevraagd of zij hulpouder wilde zijn. Dat 
was in de Geloofsgemeenschap Goddelijke Voorzienigheid. De 
voorbereidingen en de vieringen waren ook in dat kerkgebouw.

De tijden zijn inmiddels veranderd: twee kerken gingen dicht en 
daarmee zijn ruimten verdwenen waar gewerkt en geoefend kon 
worden met een grote groep kinderen. Noodgedwongen werd 
uitgeweken naar een school en de beste dag om bijelkaar te 
komen was zondagochtend. Er wordt dan niet gevoetbald en er 
is ruimte beschikbaar. Tijdens zes themaochtenden werken de 
communicanten aan het project: “Blijf dit doen”.

In januari was de startbijeenkomst voor ouders en kinderen. Die 
dag werd het werkboek uitgedeeld en hoorde je in welke groep 
je zat: rood, groen of blauw. Samen met de andere kinderen en 
hun ouders werd het vierwijzerspel gespeeld. Iedereen kreeg een 
aantal kaartjes in handen waarop de verschillende delen van de 
viering staan, zoals Kruisteken en begroeting, Evangelie, Onze 
Vader, Slotlied, enz. Het was de bedoeling om deze in de juiste 
volgorde te leggen en dat viel niet altijd mee.

Tijdens de voorbereidingsochtenden luisteren de kinderen naar 
Bijbelverhalen, maken zelfportretten en Palmpaasstokken en horen 
ze hoe ze met God kunnen praten; dus hoe ze kunnen bidden. 
Vanaf het begin, maar eigenlijk al eerder, kunnen de communicanten 
zich aansluiten bij de KinderWoordDienst. Dat is een aparte viering 
voor kinderen tijdens de zondagsdienst in de OLV van Lourdeskerk. 
Verder krijgen ze een uitnodiging om op een woensdagmiddag 
mee te doen aan de Kidskerk. De kinderen maken zo op een 
speelse manier kennis met verhalen uit de Bijbel en met een aantal 
gebruiken en tradities van de katholieke kerk. Petra zegt: “Het is 
belangrijk om later ook mee te blijven doen.”

Tijdens de presentatievieringen laten de kinderen hun 
zelfgemaakte portretten zien, zeggen ze hun naam en vertellen 
op welke school ze zitten. Het koor zorgt ervoor dat de geoefende 
liedjes goed kunnen worden meegezongen. Met Palmzondag 
is in beide kerken een speciale viering rond het verhaal van de 
intocht van Jezus in Jeruzalem, het begin van het Paasverhaal. 
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De kinderen lopen met hun zelfgemaakte palmpasenstok in een 
processie door de kerk. Op Paaszaterdag wordt de Paasactiviteit 
georganiseerd waarbij spelers van de BOV betrokken zijn. Zij 
beelden het Paasverhaal uit en de kinderen mogen meelopen. In 
een volgende bijeenkomst wordt hierop teruggekeken en ontdekken 
de kinderen wat dit te maken heeft met de Eerste Communie.

Verder is er de weergoedmaakviering. Daar wordt gekeken naar 
de symbolen en rituelen van de doop en aan de vervelende dingen 
die iedereen weleens meemaakt. Deze moeten achtergelaten 
worden om helemaal open te staan voor de Eerste Communie. In 
deze hele periode zorgen hulpouders dat alles klaarstaat wat nodig 
is, zoals papier, eten en drinken. Er zijn strikken in de drie kleuren 
van de groepjes en bij de communieviering wordt de kerk door hen 
versierd met slingers en ballonnen.

Tijdens de voorbereiding wordt gewerkt aan Vriendschap en verteld 
hoe belangrijk het is om elkaar te helpen en met elkaar te delen. 
Bij de Eerste Communieviering brengen de communicanten een 
zelf versierd pakje mee met daarin geld dat ze ingezameld hebben 
voor het goede doel ‘Kip en Apie’. Om alles goed af te sluiten, is 
er een laatste bijeenkomst; er wordt bijgepraat en de foto’s worden 
uitgedeeld. In juli is de Slotviering.

Petra vertelt enthousiast over het Eerste Communieproject. Dit 
neemt veel tijd in beslag maar ze houdt toch nog wat over om lector, 
koster, bezorger inZOOMen, lid van de Parochieraad te zijn en mee 
te werken bij de Kidskerk. Verder heeft ze nog gelegenheid om lees 
-, overblijf -, en biebmoeder te zijn op School Oost en collecteert ze 
voor enkele stichtingen. Vanaf haar zestiende jaar helpt ze mee aan 
de Avondvierdaagse en we mogen zeker de Maria Ommegang niet 
vergeten waarin zij ook meeloopt.

Vanuit haar betrokkenheid en bezigheden met de kinderen geeft 
onze vrijwilligster aan dat wij de jeugd, jongelui en jongvolwassenen 

moeten blijven betrekken bij ons werk binnen de parochie door op de 
ingeslagen weg verder te gaan. Want: de jeugd heeft de toekomst.

Veel dank aan Petra die nog tijd kon vrijmaken om mij te vertellen 
wat kinderen en hun ouders anno 2020 beleven om de Eerste 
Heilige Communie te mogen vieren.

Lucie Venmans

Over bidden
Om met God te praten

heb je geen mobieltje nodig
en ook geen toeter.

Je hoeft niet te schreeuwen.
Als je fluistert, kan Hij je al horen.

Zelfs als je stil bent, weet Hij wat je wilt zeggen.
Zingen kan ook bidden zijn.

Je kunt bidden in je eigen woorden,
Of met woorden die al heel oud zijn.
Het geeft niet welke taal je spreekt:

God begrijpt wat je zegt.
Hij is een talenwonder!
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Je bent een parel in zijn hand
In een ver verleden werd naar deze spreuk veelvoudig 
gerefereerd in mijn opleiding tot verpleegkundige. Wanneer 
je deze spreuk tot je door laat dringen besef je dat dit ook een 
hele mooie levenshouding is. Zie ieder mens die je ontmoet, 
in welke omstandigheid dan ook, als een parel in jóuw hand, 
en ga er oprecht, voorzichtig en integer mee om.

Je hoeft geen verpleegkundige te zijn om mensen bij te staan. 
Hulpvaardig en bemoedigend kunnen wij allemaal zijn. Mensen 
waar je mee in aanraking komt of ontmoet, bekenden of 
onbekenden - draag je -soms lang en soms kort - in je hand.

Ik ben Pierrette Schoon en werk als sociaal verpleegkundige bij de 
GGD West Brabant en houd mij bezig met de medische zorg voor 
dak- en thuislozen. Een hand aanreiken is van ongekende waarde 
voor mensen die zo aan de onderkant van de maatschappij 
terecht zijn gekomen. Zonder woorden kan een handgebaar 
zoveel betekenen. Een hand op een arm, een schouderklopje, een 
hand vasthouden…. hoe hulpbehoevender een mens hoe groter 
de behoefte is om door handen te worden aangeraakt. Handen 
bieden troost, geven houvast, vooral in lastige tijden.

Dak - of thuisloos zijn is een pijnlijke ontwrichtende gebeurtenis. 
Geen thuis meer hebben, geen veilige plek om naar toe te gaan. 
Het ergste van het geheel is, vertelde een dakloze mij onlangs, is 
niet het niet hebben van een dak boven je hoofd, maar het dakloos 
zijn in je hart. Dat je niet erkend wordt, gezien wordt als mens, 
dat je er toe doet. Zo alleen en ontredderd zijn, is bijna niet te 
verdragen.
Ik hoor veel verhalen van daklozen die jarenlang gewoon mee 
hebben kunnen doen. Er gaat iets mis met de financiën, een relatie 
gaat stuk en er komt gedoe. Een depressie of een psychiatrische 

stoornis en geen mogelijkheid voor opname vanwege de 
bezuinigingen op het aantal bedden. Terugval in verslaving, 
wachtlijsten voor een woning, kortom een hoop pech bij elkaar en 
een hoop tegenslag.

In de Maatschappelijke Opvang waar 18 dak - thuislozen kunnen 
verblijven, geldt het volgende beleid: Mensen mogen er zeven 
nachten slapen en vervolgens moeten zij drie nachten elders 
doorbrengen. De achterliggende gedachte is dat dit in ieder geval 
de doorstroom bevordert en dat iedereen een kans krijgt om 
binnen te kunnen slapen. Het houdt echter wel in dat dit voor velen 
betekent overnachten op straat. Met de koude dagen voor de deur 
is dat geen aangenaam vooruitzicht.

Met handen in gedachte heb ik om warme handschoenen 
gevraagd en gekregen. Wij hebben die kunnen uitdelen aan hen 
die de winterdagen veelal op straat moeten doorbrengen. En wat 
ik als laatste zou willen meegeven: besef dat ieder mens ook een 
parel is in jouw hand, open je hand voor een onbekende en omarm 
eenieder die het nodig heeft.

Pierrette Schoon
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Bergen op Zoom 
bruist weer (even)

Met het motto van deze Vastenavend 2020 zal er heel wat 
‘geneust’ worden, wat zijn mensen in deze periode toch aardig, 
spraakzaam en zelfs zorgzaam naar elkaar toe, was het maar 
een heel jaar zo. Dit proberen we bij het Doorgeefpunt wel te 
doen.

We zijn een vrijwilligersinitiatief, geven huishoudelijke materialen 
en huishoudelijk textiel GRATIS door; kleding, schoenen en tassen 
kosten 50 cent. Van deze opbrengst kunnen we in “noodsituaties” 
spullen, waar op dat moment dringend behoefte aan is, aanschaffen. 
Iedereen is bij ons welkom, we halen voor niemand ons neus op.
We neuzen NIET in bankafschriften of uitkeringen, we vertrouwen 
erop dat iemand die bij ons komt winkelen het nodig heeft. Iedereen 
mag natuurlijk komen neuzen en kopen. Mocht uw beurs toereikend 
zijn, dan vertrouwen we erop dat u spontaan wat extra’s! in ons 
potje stopt. We willen “gewoon” helpen, op deze manier mensen 
financieel wat lucht geven.
Het zou zo fijn zijn als er in Bergen op Zoom qua sociale hulp-
verlening, zowel bij professionele - als bij vrijwilligers organisaties, 
alle neuzen dezelfde kant opstaan en elkaar versterken. Als ze 
weten van elkaars bestaan en gebruik maken van elkaars expertise. 
Dat zou het neusje van de zalm zijn.

U vindt ons bij Stichting Samen Werken, 
Parallelweg 68, Bergen op Zoom
Open: maandag t/m donderdag vanaf 09.30 tot 12.15 uur
In de schoolvakanties zijn wij gesloten

Team van het Doorgeefpunt

Werken aan je toekomst
De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2020 
– van 26 februari tot en met 12 april – staat in het teken van 
beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden.
In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar 
school gaan, studeren of een beroep leren. Een goede opleiding 
heb je immers nodig om een baan te vinden en je eigen geld te 
verdienen. In ontwikkelingslanden ligt dat heel anders: 91 procent 
van alle kinderen volgt er basisonderwijs, maar veel jongeren 
krijgen niet de kans om verder te leren. Ze zijn dan aangewezen 
op ongeschoold en slecht betaald werk.

Vervolgonderwijs is noodzakelijk
In de campagne laten we zien hoe belangrijk het is dat 
kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook 
een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Dat vergroot 
hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen kunnen 
verdienen. Miljoenen mensen die werken leven, ondanks hun 
baan, in armoede. Een goede opleiding kan daar verandering in 
brengen en ervoor zorgen dat mensen een fatsoenlijk inkomen 
gaan verdienen. Dat maakt hen economisch en maatschappelijk 
sterker. Net als in Nederland is vervolgonderwijs dus noodzakelijk 
voor een toekomst met perspectief.

Op eigen benen
Met hulp van Vastenactie volgden al meer dan vierduizend 
mensen de afgelopen drie jaar een beroepsopleiding en kregen 
meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs. 
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Met de Vastenactie-campagne 
2020 willen we nog veel meer 
mensen een steuntje in de 
rug geven om hen te helpen 
op eigen benen te staan, 
voor zichzelf en hun familie te 
zorgen én een rol te spelen in 
hun gemeenschap.

Onderneming opstarten
In 2020 steunt Vastenactie 
projecten die beroepsonderwijs 
aanbieden – onder andere in 
Bangladesh, Zambia en Sierra 
Leone. Voor veel (jonge) 
mensen zijn vakscholen te 
ver weg. Anderen, die wel een 
opleiding hebben gevolgd, 
vinden op het platteland waar 
ze wonen geen werk. Zij 
krijgen steun bij het opstarten van een eigen onderneming. Met 
deze projecten stellen we mensen in staat te werken aan een 
betere toekomst.

Even minderen voor een ander
Vastenactie wil werken aan een wereld waarin iedereen een 
goed leven kan leiden. Een eerlijke verdeling van welvaart en 
beschikbare bronnen. U kunt daar ook aan meewerken! Stort uw 
vrijwillige bijdrage op NL21 INBB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, 
Den Haag. U kunt ook uw bijdrage geven tijdens de collecte in 
beide kerken in het weekend van 7-8 maart 2020. Door iets van 
onze overvloed te delen, kunnen we het leven van andere mensen 
verbeteren: Even minderen voor een ander.

Werkgroep NoordZuid Toos de Crom

Peuter - kleuterkerk
De peuter - kleutervieringen hebben in onze parochie de titel 
meegekregen van “Geef mij je hand” Voor de allerkleinste 
parochianen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar worden vieringen 
georganiseerd die speciaal op hen (en hun broertjes en zusjes) 
gericht zijn. Ouders/verzorgers, opa’s en oma’s zijn van harte 
welkom in deze vieringen.
Op een speelse manier raken de kinderen gewend aan het 
kerkgebouw en aan rituelen en waarden rondom het jaarthema. 
Dit kerkelijk werkjaar volgen we zo veel mogelijk de seizoenen 
van het jaar. 

Het programma - wat nu nog resteert - is als volgt:
8 maart: Veertigdagentijd / Vastenactie De kinderen krijgen een 
vastendoosje mee dat met Pasen ingeleverd kan worden;
13 april: Tweede Paasdag / Lente (in de St.-Gertrudiskerk):
31 mei: Zomer / Pinksteren.

Tijdens de vieringen wordt er gespeeld, gedanst, gezongen, en 
we luisteren naar verhalen. Na afloop van de vieringen drinken 
we samen wat en kunnen de kinderen lekker knutselen of spelen. 
De vieringen van “Geef mij je hand” zijn een goede plek om 
andere gezinnen te ontmoeten, samen te vieren en gedachten en 
vragen uit te wisselen over het geloof die in vele gezinnen leven. 

Gedurende het jaar vinden de vieringen plaats in de parochiekerk 
OLV van Lourdes steeds van 9.30 - 10.00 uur, behalve op Tweede 
Paasdag dan is er een speciale viering over Pasen met na afloop 
paaseieren zoeken in de stadskerk van St.-Gertrudis.

Voor informatie: tel. 253 346. E josebv@ziggo.nl

Jose Brock-Verbraeken

15



16



Hongerdoek: 
Mens, waar ben je?
De Hongerdoek  ‘Mens waar ben je?’ komt van de hand van 
Uwe Appold uit Duitsland. Opvallend: er zijn geen afbeeldingen 
van mensen te zien op de hongerdoek. Dat leidt meteen tot de 
vraag ‘Mens, waar ben je?’, de titel van deze doek. “De vraag 
is niet: Waar is God?, maar: Waar is de mens?” De vraag van 
God, ‘Mens, waar ben je?’ (Gen. 3,9) daagde de schilder uit na 
te denken over waar en waarvoor ik zelf sta, wie ik ben, naar wie 
ik mijn oor te luister leg en of ik (te) snel een oordeel vel. Een 
plaatsbepaling.

Misschien eerder een herijking. De vraag ‘Mens, waar ben je?’ 
doelt in de kern op de verantwoordelijkheid die iedere mens 
heeft, voor zichzelf, voor zijn medemensen en voor de wereld 
als geheel. De vraag kan uitgebreid worden: Mens, waar ga je 
heen?, Wat is onze gezamenlijke toekomst? Op de aarde rust 
de cirkel, symbool van God. In de geborgenheid van God mogen 
wij samenwerken om ons gemeenschappelijk huis, midden in 
de cirkel, af te bouwen. 

Bent u nieuwsgierig over wat de Hongerdoek verder te vertellen 
heeft? 
Woensdag 4 maart nodigen wij u uit om met elkaar voor de 
grote Hongerdoek plaats nemen, te kijken en met elkaar erover 
te spreken. Want er is nog veel meer te zien op dit doek en de 
benodigde info wordt met u gedeeld. We komen samen in de 
St.-Gertrudiskerk om 14.00 uur.

Jouw Schepping – ons aardse huis 
Een weg wilde jij ons wijzen

eenvoudig en barrevoets
vol van ontzag

want ieder stukje van deze aarde
is voor jou heilige grond.

Medelijden wilde jij ons tonen.
Jouw Koninkrijk van God

verkondigen aan ons,
mensen, met hun aardse rijken,

doorploegd en aan flarden gescheurd.
Aarde-kruimels op een eiland in de wereldzee,

In staat van ontbinding.

Bouwen wilde jij 
ons gemeenschappelijk aarde-huis,

zo klein, broos en open.
Hoewel de bouwlieden je afkeurden,

ben jij de hoeksteen geworden,
het fundament waarop wij bouwen kunnen,

nu nog steeds.

Woensdag 4 maart nodigen wij u uit om met elkaar naar de grote 
Hongerdoek te kijken en te spreken, om te zien wat het ons 
kan betekenen. We komen samen in de St.-Gertrudiskerk (ingang 
Kerkstraat) om 14.00 uur.
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Activiteiten vastentijd
Op woensdag 26 februari 2020 start de vastentijd, ook wel 
40-dagentijd genoemd. Tijdens deze periode bereiden we ons 
voor op het Paasfeest. Deze 40 dagen zijn voor veel mensen een 
tijd van inkeer en bezinning onder andere door gebed, meditatie en 
vasten. We vragen ons af: “Heb ik genoeg? Heeft een ander wel 
genoeg”? Vasten is een hulpmiddel om los te komen van dingen die 
normaal veel tijd en aandacht vragen.
De één kiest ervoor de auto te laten staan, een ander om minder te 
computeren of niet te snoepen. Je kunt je eigen vorm van vasten 
kiezen. Maar vasten is ook iets van: ietsje meer doen, een schepje 
er bovenop doen, ten gunste van de mensen die het echt nodig 
hebben. Dat kan zijn door bijvoorbeeld Vastenactie te ondersteunen, 
bezoekje te brengen aan die eenzame buurman of iemand een 
helpende hand te bieden door een klusje of boodschap te doen.

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

Een steeds terugkerende activiteit is de vastenmaaltijd. Vanaf 
woensdag 4 maart kan er iedere week ’s avonds gegeten worden 
in het parochiecentrum, Burg. Stulemeyerlaan 8. Daar wordt voor 25 
mensen door Janine de Kok een sobere, maar voedzame maaltijd 
gekookt. Om 18.00 uur gaan we aan tafel. Iedere woensdag nodigt 
de werkgroep een groep mensen uit, maar u bent altijd welkom. 
Graag wel even opgeven bij het parochiecentrum, tel. 233574.
Zoals gezegd is er iedere woensdag een vasten - activiteit in de 
parochie. 

Momenteel is het precieze programma nog niet helemaal rond. We 
kunnen al wel het volgende vermelden:

1. Woensdag 26 februari is het Aswoensdag. In beide kerken 
is er om 19.00 uur een viering met wijding van de as en het 
uitdelen van de askruisjes.

 20.00 – 21.30 uur Bijbels Leerhuis We lezen samen uit 
hoofdstuk 10 van het Lucas evangelie. En wisselen met elkaar 
uit wat deze aloude woorden voor ons kunnen betekenen.

2. Woensdag 4 maart
 14.00 – 16.00 uur Uitleg hongerdoek in de St.-Gertrudiskerk.
 In beide kerken hangt dit jaar de hongerdoek “Mens, waar 

ben je”. Hoe kunnen wij hier naar kijken, wat zien we en wat 
betekent dit alles? Hierover krijgt u deze middag uitleg. 
18.00 uur Vastenmaaltijd

3. Woensdag 11 maart
 13.00 – 16.00 uur ‘Iets doen voor een ander’
 Samen met bewoners van Het Nieuwe ABG wandelen we naar 

de Sint Catharinakapel, luisteren en kijken daar, drinken op de 
terugweg koffie in de St.-Gertrudiskerk en wandelen weer terug. 
De meeste bewoners zitten in een rolstoel. Hoe meer mensen 
zich aanmelden, des te meer bewoners kunnen mee. Aanmelden 
vóór 3 maart bij het parochiecentrum, tel. 233 574.

 18.00 uur Vastenmaaltijd
 19.30 – 21.30 uur Vastenproject. Bezinningsavond en uitleg 

over het project van de Vastenactie 2020: ‘Werken aan je 
toekomst’ onder leiding van diaken Anton Janssen

4. Woensdag 18 maart
 18.00 uur Vastenmaaltijd
 19.30 – 21.30 uur Als God renoveert. Lezing over e missionaire 

kerk en voorruitblik op de parochievernieuwing onder leiding van 
diaken Jan Foesenek 
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5. Woensdag 25 maart
 18.00 uur Vastenmaaltijd
 19.30 uur Eucharistieviering St.-Gertrudiskerk.
 Herdenking 40-jarige sterfdag van H. Oscar Romero.
 19.30 – 21.30 uur Bijbels Leerhuis
 We lezen samen uit hoofdstuk 10 van het Lucas evangelie. 

En wisselen met elkaar uit wat deze aloude woorden voor ons 
kunnen betekenen.

6. Woensdag 1 april
 14.00 – 16.00 uur Kruisweg in parochiekerk OLV van Lourdes 

o.l.v. diaken Jan Foesenek
 18.00 uur Vastenmaaltijd

7. Woensdag 8 april19.00 uur Chrismaviering in de Sint-
Willibrordusbasiliek in Hulst. 

De verscheidenheid is groot en er zit dan ook vast wel iets bij 
voor u. Wel wordt er gevraagd of u zich voor de activiteiten wilt 
opgeven, zodat de werkgroep een idee heeft hoeveel mensen 
er komen. Dit kan op het parochiecentrum (tel. 233 574) of per 
mail bij Corrie Hamers (corriehamers@home.nl) Bij al deze 
activiteiten kunt u de zgn. ‘vastenpot” zien staan. Hierin kunt u 
een vrijwillige bijdrage doen die bestemd is voor de Vastenactie. 
Alvast hartelijke dank hiervoor!

Vanaf Aswoensdag ligt er achter in de kerken een folder 
met alle activiteiten in de vastenperiode in onze parochie. 
Ook op de website (www.lievevrouweparochie.nl) kunt u alle 
informatie lezen, evenals in de Bergse Bode.

Wij hopen u een keer te ontmoeten en zo samen op weg te gaan 
naar het Paasfeest.

Werkgroep NoordZuid
Corrie Hamers

Tienerweekend On the Move
Ieder jaar hebben we een slotweekend met de tienergroep 
On the Move. Dit jaar hadden we een weekend van 11 tot 12 
januari. Het was een weekend waar zowel tieners, als leiders 
goed op terug kunnen kijken.

Zaterdag 11 januari begonnen we met een activiteit in het 
Praathuis. Waarna we op de fiets naar Jac. Danst gingen. Hier 
hebben we met z’n allen, binnen ruim anderhalf uur, op zes liedjes 
gedanst. Het was gezellig, en we hebben ook heel veel gelachen. 
Tussen half 5 en 5 uur zijn we op de fiets naar Wouw gefietst. In 
een scoutinggebouw hadden we ’s avonds gourmet en Rijdend 
Casino als nachtspel. Het nachtspel viel bij de tieners in de smaak.
Zondagochtend gingen we op de fiets terug naar de OLV van 
Lourdeskerk zodat we om 11:00 uur konden beginnen met de 
viering. Een aantal tieners had een rol in de viering. De viering werd 
compleet gemaakt met jongerenkoor Onderweg uit Papendrecht.

Esmee van Bragt
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Vormselviering
Op vrijdagavond 15 november hebben 13 vormelingen het Heilig 
Vormsel mogen ontvangen. Het was een hele bijzondere avond 
voor de vormelingen en hun familie. In de korte voorbereidingstijd, 
vanaf 12 september tot 15 november is het groepje vormelingen 
een hecht groepje geworden. De voorbereidingsavonden waren 
iedere keer weer gezellig en leerzaam. De kinderen die het 
H. Vormsel op 15 november hebben ontvangen zijn:

Voor de werkgroep-leden zelf was de vormselviering ook een 
bijzondere avond. Het was namelijk de afsluiting van een eerste 
succesvolle vormselvoorbereiding serie met de nieuwe werkgroep 
samen-stelling. Inmiddels hebben we de evaluatieavond gehad 
en hebben we met z’n allen besloten in de huidige samenstelling 
volgend jaar verder te gaan. We kijken er naar uit na de 
zomervakantie de volgende groep vormelingen te ontvangen.

Judit Groos - Dries

HMR-Vrijmarkt op 
Koningsdag
Zoals al jaren gebruikelijk is, wordt op Koningsdag (maandag 
27 april) in de St.-Gertrudiskerk van Bergen op Zoom aan de 
zijde van de Kerkstraat weer de jaarlijkse vrijmarkt gehouden.
HMR - leden zetten zich ervoor in om boeken, platen, 
cd’s, brocante, antiek, curiosa, etc. te verkopen. De baten 
komen enerzijds ten goede aan HMR en anderzijds aan het 
onderhoud van het Ibach - orgel en de andere instrumenten 
van de “orgeltuin” St.-Gertrudiskerk.
Als u boeken voor de vrijmarkt wilt inleveren dan kunt u 
dat daags tevoren doen, dus op zondagmiddag 26 april 
tussen 13.00 uur en 16.00 uur bij de ingang aan de kant van 
de Kerkstraat. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij 
Marc Ambagts (tel. 06-5346 2307) of bij Conny Loeff (tel. 
06-1586 1600)

Bloem van Bezooijen 
Silvia Dias
Yulne Heeren
Lieve van Hulten
Michealia Iriks
Charlene de Jong
Dilano Loosveld

Donovan Mooiman
Lander Quintus
Roosje Verbeem
Ciarán Westerink
Noor Yalda
Yusuf Yalda
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Jubilarissen OLV 
van Lourdeskoor
Beste mensen,

Fijn dat er in de InZOOMen een plek voor ons is ingeruimd,
Om goed te kunnen maken wat wij als bestuur hebben verzuimd.
Tijdens het Sint - Ceciliafeest van ruim een jaar geleden,
Hebben wij in verband met hun jubileum gehuldigd, deze 
onderstaande leden:
Biene van den Bergh, Jan de Boer, Adrie Hommel, Ineke Tempelaars 
en Jacques Touw.
Een beetje laat, maar liever te laat dan eeuwig berouw.
Biene en Jan kregen respectievelijk een zilveren (25 jaar) en 
gouden (40 jaar) Gregoriusspeld,
en voor Adrie, Ineke (15 jaar) en Jacques (50 jaar) de zilveren en 
gouden koorspeld.
Maar we mogen natuurlijk Jac Leenaars (15 jaar) niet vergeten,
Die - weliswaar op andere wijze gehuldigd - bij de groep jubilarissen 
heeft gezeten.
Maar tijdens het Ceciliafeest van 2019, voor de anderen misschien 
helaas, eerden wij Rinus Musters, toen 60 jaar lid, dus baas boven 
baas.
Want hij kreeg opgespeld en dat is interessant,
Een gouden koorspeld met een briljant.
Ook ontving hij namens de Lievevrouweparochie van Paul Verbeek,
Wegens zijn grote verdienste, het mooie Sint Cecilabeeld.
Door dit stuk in de InZOOMen te publiceren,
Kunnen wij onze leden extra eren en publiekelijk feliciteren.
Proficiat en Chapeau!!

Bestuur en leden Kerkkoor OLV van Lourdes.
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Pasen 2020
Mensen wat gaat de tijd toch snel. Kerstmis en het nieuwe jaar 
lijkt gisteren begonnen en nu wordt het al Pasen. Het feest van de 
wederopstanding van Jezus. Het vernieuwen van het vuur, licht en 
het wijden van het water. Onderstaand gedicht kan zoveel zeggen 
over de laatste dagen van Jezus’ leven. Wat heeft Hij gevoeld? 
Misschien heeft Hij gedacht: het is mijn vaders wil, maar? Daarom 
onderstaand gedicht waarin de wanhoop doorklinkt, maar ook het 
weten dat er licht is, wanneer “het licht het graf openbreekt.”

Liesbeth Verboven

Inwijding tegeltableau 
Sint Gertrudis
Op een zonnige zondag 22 september vond aan de Scheldelaan 
in Bergen op Zoom een bijzondere wijding plaats: pastoor Paul 
Verbeek heeft onder grote belangstelling een nieuw tegeltableau 
van onze stadspatrones Sint Gertrudis gezegend. Het tegeltableau 
is afgelopen zomer aan de achterzijde van de Sint Gertrudiskapel 
aan de Scheldelaan aangebracht en vervangt een ouder tableau 
dat bij de bouw van de kapel dertig jaar geleden aangebracht was.

De dageraad
Het zwarte zwijgen van het graf
dat mij verduisterde en omgaf
is voor het licht geweken.
De onrust die het mij heeft gebracht
het woelen van een lange nacht
zijn aan het licht bezweken.
De radeloze vragen steeds gesteld
zijn van geen nut gebleken.
De plannen en formules uitgedacht
verwijten wensen hard en zacht
het worden loze kreten.
Het duister opgeslokt door ’t licht
onttrok de maten aan ’t gezicht
ik zie het nu verbleken.
Het licht dat graven openbreekt
geeft uitzicht en de wereld spreekt
je raakt niet uitgekeken.

Nico Tromp 2001
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Restauratie
Deze wijding vormde de afsluiting van een grondige restauratie 
van de kapel: de Stichting Sint Gertrudiskapel heeft dankzij 
verschillende giften en subsidies de nodige werkzaamheden 
kunnen laten uitvoeren.
Na dertig jaar vertoonde de kapel zichtbare tekens van verval 
en achteruitgang, maar dankzij het werk van velen kan de kapel 
er de komende jaren weer tegenaan: het houtwerk van de toren 
is gerestaureerd, al het loodwerk is vervangen, de kapel en 
het buitenhek zijn volledig nieuw geschilderd en het verweerde 
tegeltableau werd vervangen door een nieuw, dat door wijlen Jan 
van Giels geschonken werd.

Dat de kapel er nu weer goed bij staat, wil niet zeggen dat de 
stichting stil kan gaan zitten: er zijn plannen om ook het terrein 
rond de kapel aan te pakken en in samenwerking met de Stichting 
Stenen Strofen zal een gedicht op de kapel aangebracht worden. 
Ook wordt nadrukkelijk met de Lievevrouweparochie bekeken op 
welke wijze de kapel binnen de parochie een rol kan vervullen.

Devotiekaarsen
Draagt u graag uw steentje bij aan het onderhoud van de Sint 
Gertrudiskapel? Dat kan heel eenvoudig door bijvoorbeeld in één 
van beide kerken een devotiekaars met daarop een glas-in-lood-
venster van de kapel te kopen.
De opbrengst daarvan komt volledig ten goede aan restauratie 
en onderhoud van de kapel. En natuurlijk is ook elke andere 
gift of schenking van harte welkom. Het rekeningnummer van 
de Stichting Sint Gertrudiskapel is NL 30 RABO 03 0618 2246. 
Hartelijk dank voor uw steun!

Ward Warmoeskerken

www.gertrudiskapel.nl
Fotografie: Ad van Loon

Sint Ceciliafeest
Verwennerij, gezelligheid en mooie, ludieke, liedjes
Voorzitter Antoine, van Kerkkoor OLV van Lourdes, opende het 
feest op vrijdagavond 22 november 2019. De sfeer zat er al goed 
in en daarna klonk het lied “Gildebroeders”. Dit lied is een vaste 
traditie bij de opening van het Sint Ceciliafeest. Iedereen was 
bij binnenkomst al voorzien van koffie of thee met een heerlijk 
gebakje.

Dit gebak was van Ineke, Ireen, Astrid, Riet en Antoine samen, die 
allemaal vlak na elkaar jarig waren, in deze korte periode. Riet was 
zelfs op deze dag jarig! Heel veel dank. Het was heerlijk gebak.
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Er werd een bijzonder jubileum gevierd van Rinus Musters en er 
waren speciaal voor deze avond, door verschillende stemgroepen, 
liedjes met voordracht gerepeteerd. De tenoren en bassen traden 
als eerste op en zongen hilarische liederen, met als onderwerp; 
o.a. de dirigente en de organist op het alom bekende Limburgse 
lied “Loeënde klokken”. Er werd veel gelachen en geklapt. Ook 
door Nadia en Hans.
De sopranen zongen een lied over onze nieuwe vrouwelijke 
dirigente, op de melodie van “De Selvera’s” The Diligence”. Een 
zeer toepasselijke tekst, die Nadia graag wilde hebben. Zij was 
zeer verrast en dankte iedereen voor de leuke act. Onze alten 
brachten een mooi en bijzonder gevoelig liedje. Zij zongen 
2 stemmig “Moederke alleen” van Emiel Hullebroek met een 
voordracht waarin een moeder haar kind wiegde. Zij kregen een 
daverend applaus.

Vice-voorzitter van de parochie, de heer Jan van Wijk, bracht 
voor het koor een cadeautje mee van Sint Nicolaas. Hij had de 
Sint eerder op deze dag gesproken en die gaf hem voor het koor 
twee heerlijke banketstaven en een zak met chocolademunten 
mee. Dankjewel Sinterklaas. Pastoor Paul Verbeek maakte van 
de gelegenheid gebruik om alvast aan te kondigen dat er op 13, 
14 en 15 juni 2020 een bijzonder reliekenschrijn van Bernadette 
naar de OLV van Lourdeskerk komt. Dit schrijn maakt een tournee 
door verschillende steden; t.w. Den Bosch, Rotterdam, Zegge en 
Bergen op Zoom. Hierover komt tezijnertijd meer informatie.

Alle aanwezigen werden op deze avond zeer goed voorzien van 
super lekkere hapjes. Er was volop en er werd gretig van gesnoept. 
Hiervoor onze speciale dank aan Ineke en Giel. En zeker niet te 
vergeten de feestcommissie en het bestuur, die deze avond tot 
een groot succes hebben gemaakt. Iedereen ging zeer voldaan 
huiswaarts.

Corry Jongenelen

Bedevaarten naar Beauraing
Voor de 73e keer vertrekt dit jaar vanuit bisdom Breda weer de 
bedevaart naar Maria met het Gouden Hart te Beauraing, een dorp 
gelegen in de Belgische Ardennen. Pastoor Paul Verbeek is sinds 
1995 voorzitter van het Comité Pro Maria en gaat jaarlijks mee. 
Samen met een collega priester gaat hij voor in de door het Comité 
samengestelde Nederlandstalige vieringen. Bezinning, ontmoeting, 
aandacht en rust kan ons mensen zo bemoedigen en sterken!

Het jaarthema vanuit het heiligdom dit jaar luidt: “Heer, U weet dat 
ik van U houd”. Uiteraard is er tijdens die dagen ruimte voor een 
pastoraal gesprek voor wie daar behoefte aan heeft. EN we hebben 
een gezellige en leuke Bonte Avond waarin de lachspieren sterk 
getraind worden!
De zorgbedevaart wordt gehouden in het weekend van 20-21-22 juni 
en begeleid door een niet-praktiserend arts, verpleegkundigen en 
brancardiers. Zij staan samen borg voor een goede verzorging. De 
dagbedevaart is op zondag 21 juni. Voor de driedaagse bedevaart 
kunt u zich aanmelden tot en met 15 mei. Voor de dagbedevaart tot 
en met 1 juni.

Op donderdag 19 maart a.s. is er in de OLV van Lourdeskerk 
een informatieavond. We starten om 19.00 uur met gebed bij de 
Lourdesgrot en aansluitend krijgt u uitleg en foto’s te zien over het 

mooie, ingetogen heiligdom 
van Maria met het Gouden 
Hart.
Voor informatie zie www.
bedevaartbeauraing.nl of bel 
mevr. E. Bastianen-Luijks, tel 
250420; mevr. J. Goossens-
Veraart, tel. 256093 en mevr. 
R. Jimkes-Rens, tel. 240063
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Muziek in de St.-Gertrudiskerk
Zondag 8 maart 16.00 uur (GCS)
Orgelconcert door Janno de Engelsman 
Entree € 8,00; Vrienden van het Ibach-orgel € 4,00
Zondag 29 maart 16.00 uur (HMR)
Oecumenische Passie-cantatedienst
koor, solisten, instrumentalisten
Stabat Mater van José Picanol (17??-1769) en andere passiemuziek
Donderdag 9 april 21.15 uur (HMR)
Nocturne: Muziek voor de ‘donkere metten’
van de Goede Week door klein vocaal - instrumentaal ensemble
Vrijdag 10 april 15.00 uur (HMR)
Kruiswegviering
koor, solisten, instrumentalisten
o.a. Stabat Mater en andere passiemuziek
Zondag 12 april 09.30 uur (HMR)
Latijnse Hoogmis op Paaszondag
koor, solisten en orkest
Missa in B van Franz Schubert (1797-1828),
Hallelujah van G.F. Händel (1685-1759); gregoriaans
Zondag 3 mei 15.30 uur
Herdenkingsconcert WOII door Hét Concertkoor
Zaterdag 9 mei 19.30 uur
Oranjeconcert door het Chr. Samengesteld Mannenkoor Zeeland
Zaterdag 16 mei 16.00 uur (GCS)
Orgelconcert door Sietze de Vries (Groningen)
Entree € 8,00; Vrienden van het Ibach-orgel € 4,00
Zondag 31 mei 09.30 uur (HMR)
Latijnse Hoogmis op Pinksterzondag
Koor, solisten en orkest
o.a. Missa in C van Joh. E. Eberlin (1702-1762)

www.gertrudiscultuurstichting.nl  www.hmrkoor.eu

Lustrum Samenzangkoor
In februari 2015 kwamen er een aantal mensen bij elkaar op 
verzoek van onze pastoor Paul en Lucie van Wezel om eens 
te kijken naar de mogelijkheid om een nieuw koor te vormen. 
In eerste instantie met de oud leden van het Koepelkoor (H. 
Hartkerk) en het koor van de Goddelijke Voorzienigheid. Na deze 
bijeenkomst was er een nieuw koor geboren en kreeg kort daarna 
de naam Samenzangkoor.

U begrijpt uit de naam 
dat we het fijn vinden 
om samen met de 
mensen in de kerk te 
zingen. We zingen 
elke eerste zaterdag 
van de maand in de 
OLV van Lourdeskerk 
en repeteren twee 
keer per maand op 
dinsdagmiddag van 
13.45 uur tot 15.45 uur 
in de Grot van die kerk.

We krijgen ook de gelegenheid om andere diensten op te luisteren 
o.a.: de sinterklaasviering en de kindervieringen rondom Kerstmis 
en de Eerste Heilige Communie. Dit alles onder leiding van Lucie 
van Wezel.

Denkt u misschien is dit ook wel wat voor mij . . . kom gerust langs 
u bent van harte welkom. We vieren uiteraard het feit dat we vijf 
jaar bestaan en nog steeds met veel inzet en plezier mogen en 
kunnen zingen.

Gerard Akkermans
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Familieberichten

Getrouwd:
Erwin Bastianen en Zoe Alexopoulou
Werner Bastianen en Ana Paola Chavez Tostado

Overleden: 
Jessie van Ginneken 100 jaar
Antoinette van Broekhoven 84 jaar
Jan Belde 79 jaar
Rosalie Laane-van Sasse van Ysselt 91 jaar
Jopie Deuling-Vriens 97 jaar
Gabriëlla Duijm 95 jaar
Piet Dries 100 jaar
Fien Cleiren-Herman 86 jaar
Jan Oomen 96 jaar
Wim Verhagen 84 jaar
Betsie Nuijten-Verbiest 87 jaar
Cor Luijks-Elst 90 jaar
Mia Ditvoorst-Buijs 87 jaar
Riet Wittenbols-van Hapert 90 jaar
René van der Meulen 83 jaar
Dina van Dam-van Eekeren 89 jaar
Hortense Raats-Verbiest 99 jaar

Jubileum Rinus Musters
Het is meer dan 60 jaar geleden, dat Rinus 
Musters in zijn trouwjaar stopte met 
voetballen. Hij speelde al langer met het 
idee om lid te worden van het Kerkkoor 
van de OLV van Lourdeskerk, toen nog een 
mannenkoor.

Hij heeft de stoute schoenen aangetrokken 
en mocht komen voorzingen bij de heer Frits 

de Groot, oprichter en toenmalig dirigent. Hij werd beoordeeld 
als eerste tenor en vond al gauw zijn plek tussen oudgedienden. 
Zijn stem werd duidelijk gehoord, zeker als solozanger in diverse 
missen.

Het samengaan met de meisjes en dames tot een gemengd koor, 
vergde wel wat aanpassing in opstelling en repertoire. Ook nu kon 
men genieten van zijn stem als solist, zoals in de mis van Mozart. 
Iets dat hem zeker goed bevallen is. Heel veel jaren volgden 
met zeer veel zangplezier bij het Kerkkoor en bij Mannenkoor 
Fortissimo, waar hij ook lid van was geworden.

Bij het klimmen van de jaren, moest Rinus met lede ogen aanzien 
dat zijn zicht achteruit ging. Het koor wilde hem graag als zingend 
lid behouden en heeft er alles aan gedaan om dat mogelijk te 
maken. Toen ook zijn geest achteruit ging, moest Rinus echter 
met pijn in zijn hart het zingen vaarwel zeggen en bleef hij aan als 
rustend lid. Hij is nu 60 jaar lid van het Kerkkoor. Zijn inzet voor 
vele jaren wordt meer dan gewaardeerd en is hij voor zijn 60-jarig 
jubileum beloond met de gouden koorspeld met briljant. De vrouw 
van Rinus kreeg een fleurige bos bloemen.
Rinus, bedankt!

Bestuur Kerkkoor OLV van Lourdes

Gedoopt: 
Sytse Buijs
Julia van der Zande
Stef Mouwen
Thijs Bruijs
Guus Bruijs

Bram Bruijs
Jantje Burger
Josalina van Lissum
Jack Leenders
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In Memoriam Louis van der Hoeven
1935 - 2019

Op woensdag 9 oktober 2019 is op 83 jarige leeftijd 
Louis van der Hoeven geheel onverwacht overleden. 
Louis is geboren in Den Haag. Na zijn scholing in deze 
stad is hij naar het seminarie gegaan in Maastricht. 
Na een opleiding als missionaris en een studie in 
Ierland was hij vele jaren in Malawi werkzaam als 
directeur van een kweekschool (pedagogische 
academie). Louis heeft zich in zijn arbeidzame 

leven vele jaren sterk gemaakt voor het Engelstalig onderwijs in 
de Engelstalige gebieden van Afrika. In Malawi heeft hij zijn vrouw 
Donny ontmoet en zijn zij teruggekeerd naar Nederland. Hij is 35 
jaar gelukkig getrouwd geweest met Donny en zij hebben samen lief 
en leed gedeeld. Eerst zijn zij in Sassenheim gaan wonen en al vele 
jaren wonen zij in Bergen op Zoom. Louis heeft tot zijn pensionering 
gewerkt, altijd voorop in de maatschappij en na zijn pensioen heeft 
hij zijn tomeloze inzet getoond in het vrijwilligerswerk.
Louis heeft zich ook bijzonder ingezet voor onze parochie, onder 
andere in de pastoraatsgroep van de toenmalige parochie van de 
H. Maagd. Hij was secretaris van het bestuur van het oecumenische 
Inloophuis hier in Bergen op Zoom. Hij deed al zijn werk consequent, 
punctueel en met verve. Voor Residentie Meilust heeft Louis zich 
ingezet voor de viering op zondag. We zijn hem voor dit alles 
als parochie heel erg dankbaar. Verder heeft hij zich onder meer 
ingezet voor de Wereldwinkel en voor Vluchtelingenwerk Bergen op 
Zoom. Hier gaf hij Nederlandse les. Hij deed dat met passie - niet 
verwonderlijk - vanuit zijn onderwijsachtergrond.

Een markante, actieve man is ons ontvallen. Dat hij mag zijn 
opgenomen in Gods onmetelijke liefde.

diaken Jan Foesenek

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 
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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


