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R.-K. Lievevrouweparochie 

Bergen op Zoom 

Nieuwsbrief 
            

              Week 32 
Beste parochiaan, 

 

Je leest de negentiende 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 lees je het pastoraal hoekje van diaken Jan Foesenek. En over het Triduüm 

Maria Tenhemelopneming; nieuws over de afgelaste LievevrouweFair en wat kunnen we dan 

doen?  Vanaf woensdag 5 augustus kunnen we de Noveen bidden ter voorbereiding op het 

Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. En een vakantiegedachte … 
 

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 

 

Noveen: “Een nieuwe Belofte” 
 

Met ingang van woensdag 5 augustus 2020 bidden we 

ter voorbereiding op het Hoogfeest van Maria 

Tenhemelopneming de Noveen “Een nieuwe belofte”. 

Deze Noveen is samengesteld door pastoor Paul 

Verbeek. 
 

Hoe bidden we deze Noveen ?  
  

We beginnen met de overdenking van de dag. 

Vervolgens bidden we de rozenkrans, zoals 

gebruikelijk. We sluiten af met het gebed Maria 

Ommegang 2020 en luisteren zo mogelijk naar het lied 

“Onze Lieve Vrouw van Brabant”, dat u kunt vinden op 

de CD van de Maria Ommegang.  
  

Aansluitend aan de negen dagen van de Noveen wordt 

de driedaagse (tiende, elfde en twaalfde dag) gebeden. 

De drie daagse is dan ieder jaar op 14, 15 en 16 

augustus.  

Noveen 
 

 
Een nieuwe Belofte 

 

Maria Ommegang 

Bergen op Zoom 
 

 

http://www.lievevrouweparochie.nl/
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We bidden bij de driedaagse zeven tientjes van de rozenkrans en daarbij overdenken we de 

zeven vreugden uit het leven van Maria. We sluiten af met gebed Maria Ommegang 2020 en 

luisteren zo mogelijk naar het lied “Onze Lieve Vrouw van Brabant”, dat u kunt vinden op de CD 

van de Maria Ommegang. Dit staat duidelijk aangegeven in de Noveen. 
  

Deze Noveen kan worden gedownload op onze website, maar is - in prachtige druk - ook te koop 

voor slechts € 4,00 bij ons Parochiecentrum en in de OLV van Lourdeskerk. Het is een mooie 

uitgave ter herinnering aan de – vanwege het corona-virus - sobere viering van de Maria 

Ommegang van dit jaar 2020. Van harte bij u aanbevolen! 

 

Triduüm Maria Tenhemelopneming  
 

Op 14, 15 en 16 augustus wordt in de Lievevrouweparochie het 

Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming groots gevierd. Het 

pastoraal team maakt voor dit hoogfeest een nieuw bidprentje.  

Op zaterdag 15 augustus zal voorafgaand aan de feestelijke mis van 

19.00 uur in de OLV van Lourdeskerk de rozenkrans worden gebeden. 

Dit gebed begint om 18.30 uur. Het is handig om dan ook om 18.30 

uur hieraan deel te nemen. 

De mis om 17.00 uur in de OLV van Lourdeskerk komt op deze zaterdag 

te vervallen. 
 

Voor deze mis op zaterdagavond om 19.00 uur dient u vooraf te reserveren.  

Dit kan op elke werkdag van 9.30 uur tot 11.30 uur op telefoonnummer 0164 234 867 bij onze 

parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes. 

 

Pastoraal hoekje 
 

Over het water lopen … 
 

Over het water lopen naar Jezus toe … Het is een wonderlijk evangelieverhaal dit weekend 

(Mt.14, 22-33).  
 

Soms zeggen wij wel: je moet over eieren kunnen lopen. Dat betekent heel omzichtig te werk 

gaan in delicate situaties om niemand te kwetsen, om niemand op stang te jagen, om geen 

misverstanden op te roepen. Misschien is dit evangelieverhaal alleen maar een manier om te 

zeggen dat het geloof in Jezus zoiets is als over water lopen. Dat wil zeggen al onze zekerheden 

prijsgeven, geen vaste grond onder de voeten meer voelen. En inderdaad om in te Jezus geloven 

kun je niet steunen op zintuiglijke waarneming. Je ziet Hem niet, je hoort Hem niet. Geloven in 

Jezus is als over het water lopen. 
 

Als er een zekerheid is, dan is het die van het hart, die van de ervaring van een innerlijke rust die 

van Hem uitgaat, als het vastgrijpen van zijn hand in moeilijke omstandigheden. Als wij gevraagd 

worden waarom wij in Hem geloven dan kunnen wij niet antwoorden met een tastbaar bewijs, 

dan kunnen we alleen maar terugvallen op enkele heel persoonlijke ervaringen, die moeilijk 

onder woorden te brengen zijn. Geen sterke verhalen om mee uit te pakken, maar stille 

momenten van levensmoed, van volhouden, van vergeven ook. 
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Dan is het zoals in de eerste lezing van dit weekend (1 Kon. 19, 9a-13a): God is niet in de storm, 

niet in de aardbeving, niet in het vuur. Hij is wel in de zachte bries die ons van binnenuit beroert, 

die verfrissend gelukkig maakt. Het is de zachte aandrang om een goed mens proberen te zijn. 

Om dat waar te kunnen maken zullen we wel over water en soms over eieren moeten lopen! 
 

Diaken Jan Foesenek - R.-K. Lievevrouweparochie  

 

 
 

Kijk voor meer inspirerende teksten, overwegingen en gedachtes op 

www.lievevrouweparochie.nl/inspiratie  

 

      

     

 

LievevrouweFair 2020  

Op afstand, maar toch samen ! 
 

 

 

Traditiegetrouw zouden we dit jaar de startzondag, op 6 september a.s., van het nieuwe 

werkjaar weer extra feestelijk inluiden door het organiseren van de LievevrouweFair in de tuin 

van het parochiecentrum. Maar in plaats van de eerste lustrumeditie te vieren zijn we 

genoodzaakt geweest om goed na te denken of dit überhaupt mogelijk zou zijn ten tijde van de 

Corona-pandemie.  

In diverse vergaderingen is het organiseren van de Fair uitvoerig besproken, maar is er tot de 

conclusie gekomen dat de richtlijnen van de gemeente niet voldoende ruimte geven om op een 

verantwoorde manier de Fair te organiseren. 

Te meer ook gezien het feit dat in de richtlijnen staat dat er zeker gehandhaafd zal gaan worden, 

willen we als Lievevrouweparochie niet het risico lopen, dat er dingen niet goed zouden gaan. 

O.a. vanwege het feit, dat de ruimte, de in- en uitgang en de sanitaire voorzieningen te beperkt 

zijn voor de groep mensen die we willen ontvangen, denken we niet aan de opgelegde richtlijnen 

te kunnen voldoen. 

  

http://www.lievevrouweparochie.nl/inspiratie


4 

Er is nog even gesproken over een “koffiemoment”,  zodat we parochianen de gelegenheid 

zouden kunnen geven om elkaar te ontmoeten. Aangezien er dan maar een zeer beperkte groep 

mensen ontvangen kan worden en hoe bepaal je die dan, is daar niet voor gekozen. 
  

Conclusie: de Fair zoals we die in gedachten hadden kunnen we niet door laten gaan. 
 

MAAR….. 
 

Wij willen toch graag het startweekend van 5 en 6 september extra feestelijk maken.  

Daarom willen we een “gezamenlijk koffiemoment” creëren. Na de verschillende vieringen in dit 

weekend is het mogelijk om na afloop een pakje zelf- en vers gebakken kerk-koekjes mee te 

nemen tegen een bijdrage van € 2,50 per zakje. Wij willen dan voorstellen, om in navolging van 

het mooie Nationale moment op Koningsdag 27 april jl., ons eigen Parochie- moment te hebben 

door ’s middags thuis om 13 uur bij uw kopje koffie of thee of glaasje fris te genieten van zo’n 

heerlijk koekje. We zouden het heel leuk vinden als u hiervan een selfie of foto zou willen maken 

en deze in zou willen sturen via de mail,  zodat daar een mooie  serie van gemaakt kan worden 

voor op de website. Creëren we zo toch een gezellig Fair-moment. Met elkaar - voor elkaar. Op 

afstand, maar toch samen! 
 

Daarnaast willen we ook weer graag de loterij met de bekende hoofdprijzen organiseren. Loten 

kunt hiervoor kopen na afloop van alle vieringen vanaf het weekend van 22 augustus a.s. Tevens 

is het mogelijk om na de vieringen in startweekend weer een aantal nieuwe artikelen te kopen, 

waar u de parochie weer extra mee ondersteunt. 
 

In een volgende nieuwsbrief krijgt u hierover meer informatie. 
 

Blijf de nieuwsbrief dus ook lezen voor meer informatie over de LievevrouweFair in deze 

noodzakelijke (corona)vorm ! 
 

Werkgroep “Gastvrij Pastoraat” 

 

Opbrengst projecten en collectes per 4-08-2020 

 
Algemene bijdragen € 1.623,00 Orgel herstel            €  562,50 

Sacramentskapel  € 6.131,00 Weekcollecte €  496,00 

Verwarming    € 1.777,50 ParochieFair €    60,00 

 

Giften kunnen worden overgemaakt op NL 33 INGB 0001 0692 39 ten name van de R.-K. 

Lievevrouweparochie. Als u voor één van de specifieke doelen wilt geven, kunt u dat bij uw 

overschrijving vermelden. U kunt het geld ook in een enveloppe in de brievenbus van de 

pastorie aan de Burg. Stulemeijerlaan 8 afgeven.  

 

Een bijdrage voor de wekelijkse collecte kunt u overschrijven op bankrekeningnummer 

NL35 RABO 0106 1043 30 van de Lievevrouweparochie onder vermelding van collecte.  

Hartelijk dank voor uw gaven. 
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Overleden 
 

 

Op zaterdag 1 augustus hebben we in de Sint-

Gertrudiskerk afscheid genomen van Riet 

Havermans, weduwe van Cees Ambagts. Zij 

overleed dinsdag 28 juli op 97-jarige leeftijd en 

woonde in “Het Nieuwe ABG”. Dat zij mag zijn 

opgenomen in de liefde van God. 

 

 

 

 

 

Gedachte 
 

Vakantie; weg van alle drukte … 
 

Eventjes alleen zijn. Weg van alle drukte. 

Nu eens geen radio, cd of televisie. Gewoon alleen zijn. 

Geen computer. Weg Internet. Weg e-mails.  

Geen Facebook, Instagram, TikTok. Alleen. 

Ik zoek stilte. 

Om te dromen. 

Om na te denken over hoe ik het maak. Of ik me wel goed voel. 

Hoe het verder moet. 

Even alleen zijn. 

Maar ben ik wel alleen? 

Is er iemand die weet hoe ik me voel? 

Wat ik verlang? 

Is er iemand die mijn klein of groot verdriet deelt? Wil delen? 

Is er iemand die mijn blije momenten deelt? Wil delen? 

God misschien? 
 

(Naar: Stef Desod) 

 

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. 

 

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

