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R.-K. Lievevrouweparochie 

Bergen op Zoom 

Nieuwsbrief 
          Week 27 
Beste parochiaan, 
 
Je leest de veertiende editie van onze digitale nieuwsbrief. Met de nieuwsbrief willen we je 
wekelijks op de hoogte brengen van nieuws uit de parochie. De nieuwsbrief is een aanvulling op 
onze website en facebookpagina.   
In deze nieuwsbrief vertellen we alles over onze kerkvieringen, waar we vanaf komend weekend 
veel meer mensen mogen toelaten. We leggen alles in een duidelijk filmpje aan je uit.  
We blikken terug op de Maria Ommegang en brengen onze bloemenactie voor juffen en meesters 
nog een keertje onder je aandacht!   
 
Stuur deze nieuwsbrief gerust door aan andere parochianen en geïnteresseerden, zodat we het 
bereik van ons nieuws kunnen vergroten.  
 
Namens het pastoraal team (coördinatie), pastor Fredi Hagedoorn 
 

Welkom in de kerk! 
Vanaf 1 juli mogen we in onze kerken weer meer mensen toelaten, zoveel als er op 1,5 meter 
afstand van elkaar kunnen zitten! Dat betekent dat we, als dat in de kerkruimte past, zelfs meer 
dan 100 mensen mogen toelaten per viering. We heten je daarom (weer) van harte welkom in 
onze kerken! We volgen daarbij het protocol van de Nederlandse bisschoppen.  
 
Het protocol gaat onder andere over het registreren/ reserveren van te voren, het binnenkomen 
in de kerk en het ter communie gaan. In het filmpje “Welkom in de Kerk” leggen we je alles uit en 
laten we zien hoe je ter communie gaat: 
 
Kijk het filmpje door op deze link of op de afbeelding hieronder te klikken. 
 

 
 

http://www.lievevrouweparochie.nl/
http://www.facebook.com/lievevrouweparochie
https://youtu.be/jZNzEzBwMo0
https://www.youtube.com/embed/jZNzEzBwMo0?feature=oembed
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Aantal vieringen aangepast 
Omdat we nu weer meer mensen per viering mogen verwelkomen, vervallen de extra vieringen 
in de St.-Gertrudiskerk. Je bent welkom bij de volgende vieringen: 
 

Dag Tijd Locatie 

Dinsdag  09.00 uur  OLV van Lourdeskerk 

Zaterdag  17.00 uur  OLV van Lourdeskerk 

Zondag  09.30 uur  St.-Gertrudiskerk 

Zondag  09.30 uur  St.-Catharinakapel 

Zondag  11.00 uur  OLV van Lourdeskerk 

Zondag  18.00 uur  OLV van Lourdeskerk in het Pools 
 
Reserveren zondagsviering OLV van Lourdeskerk 
De vieringen zijn vrij toegankelijk. Het is alleen nodig om te reserveren voor de viering van 
zondagochtend 11.00 uur in de OLV van Lourdeskerk, vanwege het beschikbaar aantal plaatsen. 
Je kunt steeds voor één eerstvolgende zondagsviering in de Lourdeskerk telefonisch reserveren. 
Daarvoor bel je op werkdagen tussen half tien en half twaalf in de Lourdeskerk: 0164-234867.  
Op die manier heeft iedereen een eerlijke kans om een viering bij te wonen. 
Als je reserveert, worden je naam, adres en telefoonnummer genoteerd. 
 
Registreren bij overige vieringen 
In de vieringen waar niet voor gereserveerd hoeft te worden, worden je  naam, adres en 
telefoonnummer bij binnenkomst genoteerd. Kom daarom op tijd naar de kerk!  
De gegevens van de reserveringslijst en de aftekenlijst worden een maand bewaard, zodat de GGD 
gemakkelijk contactonderzoek kan uitvoeren, als dat nodig is. 
 
De vieringen op andere locaties, worden naar gelang de plaatselijke mogelijkheden, ook weer 
hervat.  
 
Kijk op de website 
Op www.lievevrouweparochie.nl/liturgie vind je de actuele informatie. De uitwerking van het 
protocol voor de Lievevrouweparochie wordt later deze week nog aangepast. Heb je vragen over 
de vieringen? Neem dan contact op met het Parochiecentrum (tel 0164-233574).  

 
Tussenstand van de bloemenactie voor juf en meesters 
Tot nu toe is er € 82,50 opgehaald met de bloemenactie voor 
juffen en meesters! 
 
Met deze actie willen we alle juffen, meesters en het onderwijs 
ondersteunend personeel van de basisscholen in het zonnetje 
zetten. Op woensdag 8 juli bezorgen we, in de laatste week 
voor de zomervakantie, bloemen op alle scholen van LPS in 
Bergen op Zoom en de Markiezaten. Zo bedanken we de juffen, 
meesters en het onderwijs ondersteunend personeel voor al hun inzet! 
 
Diaken Anton Janssen legt de actie in het filmpje op YouTube uit. 
 
Je kunt deze actie steunen door uiterlijk 6 juli € 2,50 over te maken op rekeningnummer NL 33 
INGB 0001 0692 39 tnv R.-K. Lievevrouweparochie ovv Bloemenactie. Samen kunnen we de juffen 
en meesters een groots dank je wel geven! 

 

http://www.lievevrouweparochie.nl/liturgie
mailto:info@lievevrouweparochie.nl
https://youtu.be/tQR3AiC0F0A
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Dankwoord 76ste Maria Ommegang 
Het thema van vorig jaar: ‘Een belofte die door gaat’ 
onderstreepte toen nog maar eens dat voortzetting van 
onze Maria Ommegang-traditie, niet ter discussie staat. 
 
Daarom kon het coronavirus ons dit jaar ook niet 
verhinderen om de Ommegang weer door te laten gaan. 
Helaas niet op de gebruikelijke manier, maar door te 
kunnen bouwen op de inzet van jullie als trouwe 
ondersteuners, konden we in de Sint Gertrudiskerk, 
getuigen van ons vertrouwen op een betere toekomst. 
 
Pastoor Verbeek sprak bij deze viering een nieuwe belofte hiervoor uit. Koorzang, orgelspel, 
prachtige bloemversiering, declamaties en de rondgang 
met het Ommegangbeeld door de kerk maakten bij 
deze speciale editie zeer veel indruk. De aanwezigheid 
van burgemeester Petter stak een hart onder riem van 
alle medewerkenden. 
 
Het bestuur van de Maria Ommegang bedankt hiermee 
alle mensen die dit zondag mede mogelijk maakten! 
Ook een speciaal woord van dank aan het team van 
Zuidwest-TV dat ervoor zorgde dat zeer velen deze 
alternatieve Maria Ommegang thuis op TV mee konden volgen. 
 
Als laatste spreken we onze hoop uit dat de 77e editie van onze Maria Ommegang in 2021 weer op de 
voor u en ons vertrouwde manier, in goede gezondheid, kan plaatsvinden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur van de Maria Ommegang 
Cyril Poppelaars, voorzitter 
Kijk hier de uitzending van de Maria Ommegang via 
ZuidWestTV terug.  
 

 
Bloemversiering in beide kerken 
In de OLV van Lourdeskerk stonden de vieringen afgelopen weekend ook in het teken van de 
Maria Ommegang. De kerk was voor de gelegenheid prachtig versierd. Ook het Ommegangsbeeld 
in de St.-Gertrudiskerk was prachtig getooid met bloemen. Complimenten aan beide 
bloemengroepen! 

       

https://www.zuidwesttv.nl/video/6401/viering-maria-ommegang-2020
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Prijswinnaars kleurwedstrijd 
 
Tijdens de eucharistieviering van de Maria Ommegang werden de prijswinnaars van de kleurwedstrijd 
bekend gemaakt. Uit de inzendingen koos de jury de tekeningen van Renske Hagedoorn (2 jaar) en 
Filip Jelenewski (9 jaar) als mooiste uit. Beide winnaars krijgen een mok van de Ommegang, een 
snoepzak en een klein presentje. De overige twaalf inzenders krijgen de komende dagen ook een mok 
en een snoepzak thuisbezorgd! 
 

 

 
Oproepje 
Kun je goed schrijven? Ben je handig met computers? Ben je creatief? Heb je een technische blik?  
We kunnen je hulp goed gebruiken! 
We zoeken… 

• schrijftalent voor onze nieuwe website & de nieuwsbrief 
• technisch talent voor het bijhouden van onze nieuwe website 

Heb je interesse? Wil je meer weten? Neem contact op met pastor Fredi Hagedoorn: 
fredihagedoorn@lievevrouweparochie.nl  

 
Groetjes van……, in plaats van Groetjes uit…… 
Van de werkgroep seniorenreizen 
 
Sinds lange tijd is het een traditie dat we vanuit de parochie jaarlijks een gezellige busreis maken 
met onze senioren. Voor dit jaar stond die op vrijdag 8 mei jl. gepland en waren de plannen al ver 
rond en de uitnodigingen al bijna gedrukt. Helaas was ook deze reis één van de vele dingen die 
vanwege de Corona-uitbraak afgezegd moest worden.  Bedoeld als kleine vorm van troost leek het 
daarom de werkgroep leuk bij iedereen die vorig jaar mee naar Goes geweest is een kaartje te 
bezorgen met een hartelijke groet in dichtvorm welke als volgt luidde: 

Lieve reisgenoot / reisgenote, 
 

Vorig jaar ging u mee naar Goes 
maar het is helaas geen smoes 
dat we nu niet weg kunnen gaan 
Corona heeft ons de das omgedaan. 
 
Nu wij u niet gaan ontmoeten  
willen wij u hartelijk groeten 
Blijf gezond, bid en houd moed 
dan komt het allemaal weer goed. 

mailto:fredihagedoorn@lievevrouweparochie.nl
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De kaartjes zijn afgelopen week rondgebracht. We 
hopen dat de ontvangers dit hebben mogen ervaren, 
tijdens het lezen, als een kort bezoekje en dat we aan 
hen denken. We hopen allen van harte dat dit een 
éénmalige annulering was en we een volgende keer 
weer gezellig samen op stap kunnen gaan ! 
 
Met aan ieder een zonnige groet van de 
werkgroepleden Seniorenreizen, 
Pastoor Paul Verbeek, Tanja Hubers-van Tongeren, 
Toos de Wit-Bennebroek, Josta van Dijk-van Aalst en 
Elma Bastianen-Luijks 
 
 

Kleding opgehaald voor Sam’s kledingactie 
Maandagochtend werd alle ingezamelde kleding van de afgelopen 
maand (zie foto!) opgehaald bij de OLV van Lourdeskerk. De kleding 
wordt ingezameld voor Sam’s kledingactie. Zij houden zich beleefd 
aanbevolen voor goede kleding en linnengoed en gaan gewoon door met 
inzamelen. Je kunt herbruikbare kleding blijven inleveren op werkdagen 
tussen 9.30 en 11.30 uur in de OLV van Lourdeskerk, Pr. Bernhardlaan 
66. Vrijwilligers zorgen ervoor dat de kleding bij Sam’s kledingactie 
terecht komt. 

   
 

Noveen martelaren van Gorcum  
Op dinsdag 30 juni start een nieuwe noveen. Deze noveen is gericht aan de 
martelaren van Gorcum. De Martelaren van Gorcum stierven op 9 juli 1572. 
Ze werden zalig verklaard 14 november 1675 en heilig verklaard op 29 juni 
1867. De Martelaren van Gorcum waren ten diepste overtuigd van de liefde 
van God, die voor alle mensen bestemd is. In de noveen wordt ook voor de 
vervolgde christenen van onze tijd gebeden. 
De noveen duurt tot en met 8 juli en wordt door het pastoraal team gebeden. 
Je kunt je hierbij aansluiten, met behulp van de teksten van de noveen, die 
je hier kunt downloaden vanaf onze website. 

 
Opbrengst projecten en collectes per 30-6-2020 
 

Algemene bijdragen € 1.498,- Orgel herstel            € 212,50 
Sacramentskapel  € 6.131,- Weekcollecte €  429,- 
Verwarming    € 1.267,50 Nieuwe website €  600,- 
Bloemenactie €       82,50 Parochiefair €    60,- 

 
Giften kunnen worden overgemaakt op NL 33 INGB 0001 0692 39 ten name van de R.-K. 
Lievevrouweparochie. Als je voor één van de specifieke doelen wilt geven, kun je dat bij je 
overschrijving vermelden. Je kunt het geld ook in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie 
aan de Burg. Stulemeijerlaan 8 afgeven.  
 

https://www.lievevrouweparochie.nl/wp-content/uploads/2020/06/noveen-martelaren-van-gorcum.pdf


6 

Een bijdrage voor de wekelijkse collecte kan je overschrijven op bankrekeningnummer 
NL35 RABO 0106 1043 30 van de Lievevrouweparochie onder vermelding van collecte.  
Hartelijk dank voor je gaven. 
 

Overleden 
Donderdag 2 juli nemen we in de Gertrudiskerk afscheid van Toos Penders, weduwe van Willem 
Hoenderop. Zij overleed vrijdag 26 juni op 95-jarige leeftijd en woonde in Residentie Moermont. 
 
Vrijdag 3 juli is in de Lourdeskerk de uitvaartdienst van Ton Klaassen, partner van Cor Molenaar. 
Hij overleed vrijdag 26 juni op 83-jarige leeftijd en woonde in Zorgcentrum Vissershaven. 
 

Een nieuwe belofte  
 
Maria 
Al 75 jaar trekt u met 
uw beschermende mantel 
over onze stad. 
We voelen ons bij u veilig en geborgen 
en zo vrij als een vogel in de wind. 
We zijn blij en dankbaar 
dat we trouw mochten blijven 
aan de belofte van kapelaan Ooijens: 
U ter ere een dankstoet, 
om onze vrijheid te vieren. 
Nu legt een virus 
onze vrijheid aan banden 
wereldwijd worden mensen getroffen. 
Bij velen is er angst en onzekerheid  
over leven en toekomst. 
We doen u een nieuwe belofte 
Als we hier door komen 
onder uw beschermende matel 
U ter ere een dankstoet, 
dat we ons bij u veilig en geborgen mogen voelen 
en spoedig zo vrij als een vogel in de wind. 
Moeder Maria 
wees onze voorspraak bij Uw Zoon in de hemel. 
Laat uw kinderen hier op aarde niet alleen. 
Amen. 
 
PV 2020 
 
Kijk voor meer inspirerende teksten, overwegingen en gedachtes op 
www.lievevrouweparochie.nl/inspiratie  
 
 

Colofon   R.-K. Lievevrouweparochie 
Burg. Stulemeijerlaan 8 • 4611 EE  Bergen op Zoom 
T. 0164 - 233 574  • E. info@lievevrouweparochie.nl 
W. www.lievevrouweparochie.nl  
F. facebook.com/lievevrouweparochie  
 
Meld je hier aan voor deze digitale nieuwsbrief. 

http://www.lievevrouweparochie.nl/inspiratie
mailto:info@lievevrouweparochie.nl
http://www.lievevrouweparochie.nl/
http://www.facebook.com/lievevrouweparochie
https://mailchi.mp/f00b274c2783/nieuwsbrief-inschrijven

