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Van de redactie
We zijn er weer! U leest in nummer 4 van de twaalfde jaargang. 
Natuurlijk heeft niemand van ons bedacht dat dat zo iets bijzonders 
zou zijn. U en ik weten beter. Het coronavirus kreeg onze wereld te 
pakken en een van de, nog relatief geringe, gevolgen daarvan was 
dat in april geen nummer 3 kon worden samengesteld. We hebben 
geleerd dat in deze tijd niets meer zeker is, maar als u dit leest, is 
inZOOMen nummer 4 dan toch gelukt.

Het zal duidelijk zijn dat de inhoud van dit nummer nog al wat zaken 
over onze geloofsgemeenschap in crisistijd bevat. Want van alles kon 
niet, maar de gehele inhoud overziend is er toch heel wat te melden. 
Sommige zaken gingen aangepast toch door en daarover leest u in 
dit nummer, zoals de bijdragen van het pastoraal team en van de 
vicevoorzitter van onze parochie. Er is weer een boeiend gesprek 
met een van onze vrijwilligers. Uitgebreid doen we ook verslag van 
de wel zeer memorabele Maria Ommegang van 2020.

Natuurlijk kijken we ook vooruit, zo nodig en goed in deze tijd. Zo 
laten de jongeren weer van zich horen en kijken we al naar de Eerste 
H. Communie en het H. Vormsel.

Kortom, we drinken ‘s zondags na de dienst (nog) geen koffi e in de 
kerk, we blijven ons nog aanmelden voor het bijwonen van de H. 
Eucharistie van de zondag, we vergaderen nog maar mondjesmaat 
met kleine groepjes in grote ruimtes, maar we blijven met elkaar 
in contact. Dat kan nog steeds via de nieuwsbrief, de verbeterde 
website, facebook en ja, ook gewoon nog steeds per telefoon. Dan 
horen we elkaar weer eens.

We hebben bij het samenstellen van deze inZOOMen geen idee waar 
we met zijn allen staan als u dit leest, maar we blijven vol vertrouwen 
dat het goed komt. Daarom vragen we u gewoon uw bijdrage voor 
het winternummer en wel op uiterlijk 16 oktober 2020.

Ton Segers

Colofon
Jaargang 12 nummer 4, 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.
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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

In verband met de Coronapandemie kunt u de website van de 
parochie raadplegen of in de Bergse Bode kijken of de vieringen 
doorgaan.
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Met Gertrudis naar de bron
Lieve mensen!

Dat is het thema van het startweekend in onze 
parochie. We beginnen dit werkjaar anders 
dan anders. Het Coronavirus waart nog steeds 
rond met alle gevolgen van dien. Groot is en 
blijft mijn bewondering voor alle mensen, die op 
allerlei verschillende manieren voor anderen 
zorgen. Dat geldt ook voor u die uw schouders 
onder onze parochie blijft zetten en creatief en 
actief zorgt dat we onze opdracht, als leerling 
van Jezus, handen en voeten geven in onze 
stad en daarbuiten.

Juist nu is het belangrijk om in woord en daad te laten zien wie 
we zijn. Ondanks 1 1/2 meter kunnen we elkaar nabij zijn en juist 
degene steunen die het zeer zwaar hebben.

We mogen ons spiegelen aan een dappere vrouw uit Nijvel. Ze trok 
eeuwen geleden naar onze stad en bracht ons de Blijde Boodschap 
van Jezus de Christus. Ze sloeg een bron met levend stromend 
water: goed en verfrissend om te drinken. Deze bron werd het 
symbool van waaruit ze leefde: haar unieke band met haar Heer: 
Jezus, de Christus. Ze liet zich niet leiden door angst en haalde niet 
onnodig muizenissen in haar hoofd. Juist in deze onvoorspelbare 
en onzekere tijd brengt zij ons bij de bron van het echte leven. Ze 
leert ons dat niets gaat boven echte ontmoetingen met elkaar en 
met God.

Moge Gertrudis ons en al onze dierbaren beschermen.

Pastoor Paul Verbeek

Toediening / ontvangst 
sacramenten
•  Algemeen
In dit artikel treft u de mogelijkheden aan van onze parochie 
in coronatijd met betrekking tot de toediening of de ontvangst 
van de sacramenten. De toediening of ontvangst van de 
sacramenten is alleen mogelijk als de regels/de richtlijnen van 
het RIVM inzake het maximum aantal aanwezigen, hygiëne 
en de eigen gezondheid, en de regel van de anderhalve meter 
volledig worden nageleefd.

•  Heilig Doopsel
De toediening van het doopsel is mogelijk. De enige uitzondering 
op de regel van anderhalve meter geldt op sommige momenten 
voor de bedienaar. De uitzonderingsmomenten waarop het 
tijdens de toediening van het doopsel voor de bedienaar niet 
mogelijk is om anderhalve meter afstand tot de dopeling te 
houden, moeten zo kort mogelijk worden gehouden. Er dient 
ook dan zoveel afstand als mogelijk is te worden bewaard. 
De rituele contactmomenten (aanrakingen) dienen tot een 
minimum te worden beperkt. Zo kan de handoplegging 
geschieden door de handen boven het hoofd van de dopeling 
te houden. Voor het dopen wordt gebruik gemaakt van een 
individuele doopschelp. Als doopwater dient bij elke doop vers 
water te worden gewijd. Voor de zalving met Chrisma worden 
watten gebruikt.

•  Eerste Heilige Communie
De viering en uitreiking van de Eerste H. Communie is mogelijk, 
als ook de algemene regels van het protocol met betrekking tot 
de uitreiking van de H. Communie worden nageleefd.

4



•  Uitreiken Heilige Communie
Het uitreiken van de communie is mogelijk onder strikte regels. 
In de rij op weg naar het uitreiken van de communie door de 
pastoor of diens plaatsvervanger dient anderhalve meter 
afstand te worden gehouden. Het uitreiken gebeurt achter een 
zogenaamd spatscherm en de hostie wordt met een pincet 
zonder woorden uitgereikt. De communie kan alleen op de hand 
worden ontvangen.

•  Heilig Vormsel
De toediening van het vormsel is mogelijk. De enige uitzondering 
op de regel van anderhalve meter geldt op sommige momenten 
voor de bedienaar. De uitzonderingsmomenten waarop het 
tijdens de toediening van het vormsel voor de bedienaar niet 
mogelijk is om anderhalve meter afstand tot de vormeling te 
houden, moeten zo kort mogelijk worden gehouden. Er dient 
ook dan zoveel afstand als mogelijk is te worden bewaard. Dit 
kan worden bevorderd doordat de vormeling geknield is op 
een bidstoel, waardoor er meer afstand is tussen de gezichten 
van bedienaar en vormeling. De rituele contactmomenten 
(aanrakingen) dienen tot een minimum te worden beperkt. De 
vredewens na de zalving gebeurt niet door het geven van een 
hand. Voor de zalving met Chrisma worden watten gebruikt.

•  Ziekenzalving (Bediening)
De toediening van de ziekenzalving is mogelijk. De enige 
uitzondering op de regel van anderhalve meter geldt op sommige 
momenten voor de bedienaar.
De uitzonderingsmomenten waarop het tijdens de toediening 
van de ziekenzalving voor de bedienaar niet mogelijk is om 
anderhalve meter afstand tot de vormeling te houden, moeten 
zo kort mogelijk worden gehouden. Er dient ook dan zoveel 
afstand als mogelijk is te worden bewaard. Voor de zalving met 
de Ziekenolie worden watten gebruikt.

•  Huwelijk
De viering en het sluiten van een huwelijk is mogelijk, als ook de 
algemene regels van het protocol met betrekking tot de uitreiking 
van de H. Communie worden nageleefd.

•  Boete en verzoening (Biecht)
Een biechtgesprek kan plaatsvinden na afspraak met de priester, 
waarbij de anderhalve meter afstand gerespecteerd dient te worden.

•  Wijding van diaken, priester en bisschop
Deze wijdingen vinden plaats onder strikte regels vastgesteld door 
het eigen bisdom.

•  Uitvaartdienst
Een uitvaartdienst houden in onze kerken is zonder meer mogelijk. 
Bij de verwelkoming achter in de kerk zal er geen besprenkeling 
met wijwater plaatsvinden. Bij de laatste aanbeveling ten afscheid 
(absoute) vindt wel besprenkeling en bewieroking plaats. Als 
wijwater dient bij elke uitvaart vers water te worden gewijd. De 
muzikale ondersteuning van de uitvaartdienst vindt in de regel 
plaats door een organist en een cantor.

•  Tenslotte
U zult begrijpen dat de maatregelen vanwege het coronavirus 
heel wat aanpassingen verlangen van zowel de gelovigen als 
bedienaren in de kerk. Maar het virus is niet weg in onze kerken, 
dus staat de veiligheid van de gelovigen en de medewerkers van 
de kerk echt voorop. Als we kijken naar het begin van de uitbraak 
van het virus toen er niets meer mocht in onze kerken en naar de 
mogelijkheden die we nu hebben, is dat een enorme vooruitgang. 
We maken optimaal gebruik van onze (veilige) mogelijkheden. Blijf 
voorzichtig en houd vol!

Diaken Jan Foesenek
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Extra Actie Kerkbalans
Daarmee vragen we parochianen 
om in deze tijd van corona en de 
anderhalve meter samenleving 
een gift over te maken. Zodat onze 
parochie kan blijven doen wat juist 
nu zo hard nodig is: omzien naar 
elkaar!

Onze parochie heeft momenteel minder te besteden, nu er in het 
weekend een tijdlang niet gevierd kon worden. En nu kunnen 
we nog steeds niet zoals gewoonlijk vieren. Hierdoor kunnen we 
niet op de vertrouwde manier collecteren. Juist nu veel mensen 
pastorale en/of diaconale hulp nodig hebben en ook uw parochie 
graag aan die vraag wil voldoen, lopen de inkomsten terug.

Deze extra Actie is een gezamenlijk en landelijk initiatief van 
de katholieke en protestantse kerken. In de bij dit parochieblad 
meegaande brief kunt u hier meer over lezen. Wij zijn blij met uw 
vrijblijvende gift op bankrekeningnummer NL90 RABO 0106 1051 
83 o.v.v. extra gift corona ten name van Lievevrouweparochie 
Bergen op Zoom. 

Werkgroep Actie Kerkbalans

11/2 meter afstand 
in de kerken
•  Algemeen
Gelukkig hebben wij grote kerken in onze parochie met een inhoud 
van meer dan 5.000 m3. Dat betekent dat een autonome ventilatie 
voldoende is gewaarborgd. Het corona-virus heeft dan minder 
kans op besmettelijkheid als de anderhalve meter regel daarbij 
strikt gehandhaafd wordt. Deze veiligheid blijft, als er niet door de 
kerkganger wordt gezongen. Het (samen) bidden in de kerk blijft 
gewoon mogelijk. Het mag voor iedereen duidelijk zijn, dat we 
alleen een viering bezoeken als we aan alle alom bekende RIVM 
richtlijnen voldoen. Voor alle activiteiten gelden dus de richtlijnen 
inzake hygiëne, afstand, ventilatie, gezondheid, kwetsbare 
personen e.d. in acht worden genomen.

•  Maximaal aantal aanwezigen
Vanaf 1 juli 2020 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij 
kerkelijke vieringen bepaald door de grootte van het kerkgebouw. 
Voor elk kerkgebouw dient te worden bepaald wat de capaciteit 
van het kerkgebouw is in een anderhalve meter-opstelling; d.w.z. 
dat moet worden uitgerekend hoeveel personen maximaal op 
anderhalve meter van elkaar in hun kerk kunnen samenkomen. 
Voor onze kerken (Parochiekerk OLV van Lourdes en Stadskerk 
St.-Gertrudis) geldt een aantal aanwezigen van 115. Reserveren 
en een checkgesprek (vragen naar gezondheidsklachten) blijft 
verplicht bij vieringen, die naar verwachting bezocht zullen worden 
door 100 of meer personen, dan wel door meer personen dan de 
capaciteit van het kerkgebouw toelaat. Voor andere vieringen geldt 
een aanmelding en checkgesprek aan de deur (zie ‘reserveren 
en aanmelden’). Steeds geldt dat religieuze en andere kerkelijke 
bijeenkomsten alleen dan kunnen plaatsvinden wanneer een veilige 
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afstand van anderhalve meter 
is gewaarborgd. Voorgangers, 
lectoren, acolieten en zangers zijn 
niet opgenomen in de vastgestelde 
aantallen, mits ze de anderhalve 
meter afstand strikt kunnen 
handhaven.

•  Reserveren en aanmelden
Er is in onze parochie een reser-
veringssysteem voor vieringen die 
naar verwachting bezocht zullen 

worden door 100 of meer personen dan wel door meer personen 
dan de capaciteit van het kerkgebouw toelaat zodat iedereen 
die aanwezig wil zijn bij de liturgie zich kan aanmelden en een 
plaats kan reserveren. Reserveren voor de viering om 11.00 uur 
op zondag in de Parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes 
is verplicht. Voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen 
worden door minder dan 100 personen dan wel door minder 
personen dan de capaciteit van het kerkgebouw toelaat, behoeft 
niet gereserveerd te worden, maar volstaat aanmelden kort vóór 
de viering aan de deur.
Het parochiebestuur en pastoraal team kunnen ook andere 
vieringen aanwijzen met reserveringsplicht.

•  Geen zang door de kerkgangers
Zingen of meezingen door gelovigen tijdens de viering is niet 
toegestaan. Een cantor of enkele zangers kunnen zingen mits er 
tussen elke zanger minimaal 1,5 meter afstand is, bij voorkeur niet 
achter elkaar, maar in een zigzag formatie en er een goede ventilatie 
is. Ten behoeve van eventueel bron- en contactonderzoek door de 
GGD wordt bijgehouden een presentielijst van de zangers. Door 
het parochiebestuur en het pastoraal team is gekozen voor vier 
zangers, een organist en een dirigent, die de zang verzorgen in 
de vieringen in onze kerken.

•  Geen koffie drinken
Zolang de huidige richtlijnen gelden is het (jammer genoeg) niet 
toegestaan om koffie te drinken in onze kerken. Velen missen dit 
contactmoment heel erg.

•  Tenslotte
Het zal voor de meesten van ons wel duidelijk zijn, dat we van de 
mogelijkheden gebruik maken zoals die er nu zijn; het is niet zoals 
we gewend waren om te vieren. Maar laten we er voor bidden, dat 
er snel een vaccin of medicijn wordt gevonden om het coronavirus 
het hoofd te bieden. En dat we dan daarna weer onbekommerd 
kunnen samen komen.

Diaken Jan Foesenek

Digitale Nieuwsbrief
In de digitale nieuwsbrief ontvang je wekelijks het laatste 
nieuws van de parochie. Je leest het pastoraal hoekje van 
het pastoraal team en nieuws over activiteiten. Telkens staat 
er ook een bezinning in de nieuwsbrief en vermelden we de 
overledenen en de opbrengst van de collectes.
De nieuwsbrief wordt met behulp van Mailchimp verspreidt. 
Je kunt je abonneren door je mailadres achter te laten via 
https://mailchi.mp/f00b274c2783/nieuwsbrief-inschrijven De 
nieuwsbrief wordt ook op onze facebookpagina (facebook.
com/lievevrouweparochie) en op de website gepubliceerd.

Pastor Fredi Hagedoorn
Diaken Jan Foesenek
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Bloemenacties 
voor bewoners
We bezorgden met de Lieve-vrouweparochie vier keer bloemen 
bij bewoners van verzorgingshuizen in Bergen op Zoom, omdat 
zij geen bezoek konden ontvangen. Iedere keer hoorden we 
positieve reacties via de verzorging. Nogmaals dank aan iedereen 
die de actie gesteund heeft en zo samen met ons de bewoners 

van verzorgingshuizen een hart 
onder de riem wilde steken!

Er werden bloemen bezorgd bij 
Het Nieuwe ABG, Stuijvenburgh, 
Residentie Moermont, Vissers-
haven, Bosschaert, de Jacqueline-
flat en Kardinaal de Jonglaan, 
Vrederust, Mozaiek / Pameijer, 
het Markiezaatshuis en de PAAZ 
en GAAZ afdelingen in het Bravis-
ziekenhuis.

Oktobermaand 
Rozenkransmaand
Elke woensdag is er in de maand oktober 
de gelegenheid tot het samen bidden van 
de Rozenkrans in de kerk van OLV van 
Lourdeskerk om 19.00 uur.

Bedank je juf en meester
In de laatste week voor de 
zomervakantie brachten we 
bloemen bij de juffen, meesters 
en het onderwijs ondersteunend 
personeel van alle LPS 
basisscholen in Bergen op 
Zoom en op de Markiezaten 
(de Kameleon). De leerkrachten 
waren geraakt door onze 
attentie. Ze voelden zich erdoor 
gewaardeerd, lieten ze merken. 
Dank aan iedereen die deze 
actie heeft gesteund.

Pastoraal team

Vacaturebank
Wij zoeken mensen om ons vrijwilligersteam aan te vullen. De 
volgende werkgroepen kunnen versterking gebruiken:

Kidskerk, KinderWoordDienst, acolieten OLV van Lourdeskerk, Zin 
op Zaterdag en hoofdbezorger voor Kerkbalans en inZOOMen.
Bestuursleden: P.R., gebouwen, penningmeesterondersteuning en 
Fondsenwerving.

Heeft u interesse neem dan contact op met het parochiebureau.
Helpt u mee? U bent van harte welkom.
Opgeven bij info@lievevrouweparochie.nl, Telefoonnr. 0164 -233 574

Gerard Akkermans, Bureaucoördinator

Bloemen voor de bewoners
van de verzorgingstehuizen

Een auto vol bloemen voor de 
juffen en meesters
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Allerheiligen
Zondag 1 november vieren we Allerheiligen in beide kerken met 
een Eucharistieviering. 

Allerzielen
Maandag 2 november om 19.00 uur in de St.-Gertrudiskerk en 
in de OLV van Lourdeskerk wordt stil gestaan bij de overledenen 
van het afgelopen jaar. Hun namen worden genoemd, een 
gedachtenisprentje wordt uitgereikt. Voor deze beide vieringen 
moet gereserveerd worden. Voor St.-Gertrudiskerk bij het 
parochiecentrum telefoonnr. 0164 - 233 574 en voor de OLV van 
Lourdeskerk 0164 - 234 867.

Van de bestuurstafel
Beste parochianen,

We beleven een ongekend, vreemd jaar door de gevolgen 
van een virus, dat maar geen afscheid wil nemen. Vele, 
geplande activiteiten mochten geen doorgang vinden. Onze 
kerken zijn wekenlang op slot gegaan. Vervolgens wordt 
slechts een kleine groep kerkbezoekers toegelaten voor 
onder meer eucharistievieringen, uitvaarten, huwelijken en 
doopplechtigheden. Nog wat later mag een grotere groep 
bezoekers in een kerk, maar steeds is het afstand houden 
en andere voorzorgen nemen, zoals handen ontsmetten.

In deze ongewone tijd heeft u vieringen via de televisie en radio 
kunnen bijwonen. Ook heeft u onze wekelijkse nieuwsbrief 
kunnen lezen. Daarnaast zijn op onze vernieuwde website vele, 
lezenswaardige bijdragen geplaatst.
Verder is het veel bidden thuis en aan menige noveen elke dag 
aandacht schenken. In deze maanden ontstaan momenten van 
stilte om de ongewone situatie te verwerken en in gedachten 
te zijn bij uw naasten. Voor menige parochiaan is het een 
eenzame periode geweest van vele weken geen contacten thuis 
of in het tehuis. Als ik hier weer aan denk, heb ik een enorme 
bewondering voor u. Immers, u hebt de vele, ongewone weken 
kunnen doorkomen. Het doet mij dan ook goed om velen weer 
in de kerk te zien.

Veel bewondering heb ik ook voor ons pastoraal team. Wat 
hebben Paul, Fredi, Jan en Anton hun creativiteit laten blijken 
om toch, gedurende de vreemde weken, contacten met u te 
onderhouden. Ook zijn verrassende attenties uitgedeeld aan 
bijvoorbeeld medewerkers in ziekenhuis en tehuizen. Daarnaast 
wordt de voedselbank geholpen.
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Zolang er geen adequaat vaccin is, zullen maatregelen, zoals 
afstand bewaren, van toepassing blijven en moet de parochie 
bezien wat en hoe aan dienstverlening kan worden gedaan. Dit 
heeft ook gevolgen voor onze financiën in 2020 en dit na een 
verlieslatend 2019. Onze penningmeester, Koert Bastianen, gaat 
hier verder op door in deze editie van ons parochieblad.

Al enkele jaren heeft de parochie onroerende goederen in de 
verkoop. Het betreft grond aan de Van Heelulaan, waar de kerk 
van de Goddelijke Voorzienigheid, pastorie en dagkapel hebben 
gestaan, en het kerkgebouw met de ruimten voor dagkerk en 
pastorie van het H. Hart aan het Piusplein en Kastanjelaan. In 
de afgelopen jaren hebben zich meermaals gegadigden gemeld, 
maar tot een notarisbezoek om de verkoop via een akte te laten 
bezegelen, is het nog niet gekomen.

In ons bestuur gaat Astrid Halfhide haar tweede termijn van vier 
jaar in. Onlangs is de bevestiging door het bisdom ontvangen. 
Astrid heeft vooral vrijwilligerswerk in haar takenpakket. Ik wens 
haar veel succes met de talrijke activiteiten.

Tot slot wil ik alle vrijwilligers danken voor hun inzet. Ook in deze 
moeilijke coronatijd weten zij de parochie op velerlei wijzen te 
helpen. Prima werk!

Ik wens u geduld en kracht om in deze nare tijd hoop te houden 
en geloof te koesteren.

Namens het bestuur van de Lievevrouweparochie,
Jan van Wijk

Elektronische collecte

Het is niet meer vanzelfsprekend dat iedereen contant geld bij 
zich heeft, want bijna iedereen betaalt met de pinpas. Maar dit 
heeft een aantal nadelen. Naast de muntjes voor de wagentjes 
bij de supermarkt, kunt u bijvoorbeeld ook tijdens de viering bij de 
collecte in de problemen komen.

Voor die mensen hebben we goed nieuws, want vanaf het weekend 
van 26 en 27 september gaan wij van start met een nieuwe manier 
van collecteren, waarbij u met uw mobieltje kunt doneren. Dat 
doen wij samen met Givt; het bedrijf dat deze oplossing maakt. 
Wilt u gebruik maken van deze service, dan heeft u de Givt-app 
nodig. Deze kunt u downloaden op www.givtapp.net/download. 
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Voor het installeren is het van belang, dat u uw bankrekeningnummer 
en mailadres bij de hand hebt.

Givt werkt met een smartphone, een Apple of een Android, en een 
Givt-zender in de collectezak of collectemand. De gever geeft in 
de Givt-app aan hoeveel hij of zij wil geven en haalt de telefoon 
langs de zender in de mand of zak en de gift is gedaan. Het lijkt 
daarom heel erg op geven met contant geld.

Net als bij contant geld blijft de gever anoniem, zodat de 
penningmeester niet kan zien hoeveel iemand heeft gegeven. 
Een ander voordeel van geven met Givt is dat iedere gebruiker 
elk jaar in de app een overzicht kan opvragen van al zijn giften 
aan ANBI-geregistreerde organisaties. Dit overzicht wordt bij de 
belastingaangifte door de belastingdienst geaccepteerd.

Wij begrijpen, dat het voor velen van u nog heel erg lastig en 
moeilijk klinkt. In de afgelopen weken is het al mogelijk geweest 
om de informatie te lezen. Daarnaast zullen we er voor zorgen, 
dat er mensen beschikbaar zijn, die u kunnen assisteren bij het 
installeren en gebruiken van deze nieuwe manier van collecteren.

Met Givt is onze kerk klaar voor de toekomst en kunnen we 
gewoon aan de collecte blijven geven. Geeft u liever contant? 
Geen probleem, want naast het geven met uw smartphone 
kunt u altijd contant geld geven in de collecte.

Werkgroep Digitaal Collecteren

Overdracht tuinonderhoud

Op maandag 3 augustus zijn de tuinmedewerkers bij elkaar 
gekomen. Ook waren onze pastoor en ondergetekende 
aanwezig. We waren samen omdat de overdracht plaats vond 
van de verantwoordelijkheid voor de tuin.

Tot grote opluchting van onze trouwe tuinman Arnold Vos is 
Diederik Haase bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. In 
goede harmonie zullen de werkzaamheden worden overgedragen. 
Gelukkig gebeurt dit met medewerking van het hele tuinteam.

Arnold bedankt voor alles: er ligt op het moment een mooie tuin 
mede dankzij jou. Het is geen afscheid zoals je zelf ook aangaf 
maar de verantwoordelijkheid is van je schouders af. Mede namens 
onze pastoor Paul wens ik Diederik heel veel succes samen met 
jouw team.

Gerard Akkermans
Bureaucoördinator

De mooi onderhouden pastorietuin
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Financieel overzicht 2019
De Lievevrouweparochie is financieel nog steeds in zwaar 
weer! Door de overgang naar een nieuw financieel systeem en 
een nieuwe ledenadministratie is er door de vrijwilligers op het 
parochiecentrum heel veel werk verzet om zo veel mogelijk 
geld te incasseren en dit ook nog eens goed te verwerken in de 
administratie. Dit heeft tot gevolg gehad dat later dan normaal de 
jaarrekening over het afgelopen jaar kon worden opgesteld.

Al deze inspanningen hebben geleid tot het volgende financiële 
overzicht:

Het uiteindelijke resultaat is iets positiever uitgevallen dan in de 
begroting was opgenomen, maar het tekort is nog steeds behoorlijk 
hoog. Gezien de beperkte buffer zal er op redelijke termijn 
gestreefd worden naar een gezonde exploitatie. In het voorjaar 
van 2020 is wel aangegeven, dat we als Lievevrouweparochie 
de in het pastoraal beleidsplan benoemde activiteiten zo veel 
mogelijk willen uitvoeren. Dit betekent dat we vooral op zoek gaan 
naar het verhogen van de inkomsten en niet willen bezuinigen op 
de voor de uitvoering van het beleidsplan noodzakelijke kosten.

In de werkgroep Fondsenwerving zijn al een aantal ideeën 
verzameld. Het ontbreekt echter aan “handjes” om die plannen 
verder uit te werken. Graag nodigen wij mensen uit om zich aan te 
melden voor deze werkgroep, zodat we als Lievevrouweparochie 
onze ambities kunnen blijven waarmaken.

Koert Bastianen
Penningmeester Lievevrouweparochie

EXPLOITATIE OVERZICHT Realisatie 
2019

Begroting 
2019

OPBRENGSTEN

Bijdragen parochianen € 285.663 € 301.600

Opbrengsten uit bezittingen € 63.605 € 45.000

Overige opbrengsten € 73.832                      € 55.000

Totaal van de opbrengsten € 423.100 € 401.600

KOSTEN

Personeelskosten € 236.348 € 236.500

Kosten onroerend goed € 76.858 € 88.900

Overige kosten € 152.342 € 121.250

Totaal van de kosten € 465.548 € 446.650

TEKORT € -42.448 € -45.050
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Marion van Zunderd in actie
Momenteel leven wij in de Coronaperiode. Het is een tijd die 
niemand ooit heeft meegemaakt en waarvan niemand weet 
hoe deze zal eindigen. Het is een tijd om ons aan te passen aan 
elkaar en vooral om met elkaar rekening te houden. Dat geldt 
ook in de kerkgebouwen waar protocollen worden toegepast. 
In deze anderhalve metersamenleving moeten ook de koren 
zich aan regels houden: er mocht niet gezongen worden. 
Sinds 1 juli is het reglement wat versoepeld. Er mogen meer 
gelovigen in de kerk aanwezig zijn en meer mensen mogen 
meewerken bij een viering. In plaats van een koor zingt nu 
soms één persoon: een van hen is Marion van Zunderd.

Zij is lang geleden door Wim Donders gevraagd om bij het 
kinderkoor te komen zingen. Later is zij overgegaan naar het 
kerkkoor van de OLV van Lourdeskerk; zij zingt nog steeds met 
plezier bij dit koor. “Maar”, zegt ze: “ik ben na het overlijden 
van pastoor Ben even gestopt bij het koor. Van lieverlee ben 
ik weer teruggekomen. Blijkbaar kan ik het niet missen.” Zij 
vertelt dat sinds kort weer door één tot acht personen in de kerk 
gezongen mag worden. Binnen de Lievevrouweparochie is, uit 
veiligheidsoverwegingen, het maximum op vier zangers gesteld. 
Aan de leden van het Lourdeskoor werd gevraagd wie zich wilde 
laten horen en enkelen hebben zich daarvoor aangemeld. Het 
lijkt mij een opgave om daar moederziel alleen te staan zingen 
maar Marion heeft daar geen moeite mee. Zij kan zich achter de 
muziekstandaard verschuilen, verklaart ze.

Als achtjarige, na haar Eerste Heilige Communie, heeft pastoor 
Gerard van Geel gevraagd of Marion misdienaar wilde worden. 
Deze pastoor was erg goed in het ronselen van de jeugd maar 
iedereen werkte graag met hem. Op deze manier is onze sopraan 
misdienaar geworden en later acoliet. Bij belangrijke Feestdagen 

zoals Pasen en Kerstmis geeft onze zangeres er de voorkeur aan 
om bij het koor te zingen en geen acoliet te zijn. Bij Hoogmissen 
moet je op zoveel dingen letten en er zou ook veel niet goed 
kunnen gaan dat ze het veiliger vindt om bij deze gelegenheden 
te zingen.

In de loop der jaren, na haar eigen Vormsel, heeft Marion samen 
met haar moeder, nog meegeholpen bij de Vormselvoorbereiding. 

Marion van Zunderd
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Na een tijdje is ze hiermee gestopt en heeft ze zich aangesloten 
bij de KinderWoordDienst. Deze werd één keer per maand 
gehouden in de OLV van Lourdeskerk. In de H. Hartkerk werd 
toentertijd de KinderWoordDienst elke zondag gehouden. Na 
de sluiting van deze kerk wilden Anja, Anky en Anneke hiermee 
graag verdergaan en zij waren van harte welkom bij de kerk van 
het Fort. Samen vormen ze nu één team en is elke week een 
KinderWoordDienst. Er is een schema gemaakt, zodat ieder 
om beurten met de kinderen bezig kan zijn. Elkaar ontmoeten, 
saamhorigheid, ergens bijhoren en voor elkaar klaarstaan zijn 
belangrijke zaken voor onze vrijwilligster. Ze geven je een 
thuisgevoel waarbij het Geloof een bindende factor is die ieder 
op zijn eigen manier beleeft. Dit wordt evenzo ervaren in de 
Leesgroep waarvan Marion ook lid is.

Marion is juf aan de Basisschool. Ze houdt van zingen maar ook 
van wandelen, bakken en TV - kijken. Dit Coronajaar is geen 
gemakkelijk jaar. Het lesgeven ging een tijd niet door en ondanks 
de nieuwste communicatiemiddelen mis je toch de echte 
contacten met de kinderen. Dit geldt natuurlijk aan twee kanten. 
Verder gaat ze enkele keren per jaar als begeleidster bij SDW 
een dagje uit met verstandelijk beperkte mensen. Dit jaar is er 
vanwege de niet-normale tijd jammer genoeg nog geen uitstapje 
geweest. Professionals zorgen voor het programma, zoals een 
middagje bioscoop met na afloop een ijsje en de vrijwilligers 
zorgen ervoor dat iedereen goed mee kan doen en krijgt waar 
ze recht op hebben. Marion laat weten: “Iedereen is gelijk in de 
ogen van God. Wij zijn zelf verantwoordelijk hoe wij leven en we 
moeten met respect met elkaar omgaan.”

Met deze mooie woorden wil ik graag afsluiten, Marion bedanken 
voor haar tijd en haar veel plezier toewensen met alles wat ze 
doet.

Lucie Venmans

Eerste Heilige Communie
De Eerste Heilige Communie kon in mei 2020 helaas niet 
doorgaan door de coronapandemie. De communievieringen 
zijn uitgesteld tot mei 2021. Dat is best wel lang wachten. Om 
de kinderen te laten weten dat we aan ze denken, hebben we 
vergeet-me-nietjes rondgebracht. En de bisschop had daar 
voor alle communicanten twee mooie kleurboeken bijgedaan.
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Omdat het voor sommigen (te) lang wachten is tot mei volgend jaar, 
hebben we op zaterdag 17 oktober een extra communieviering 
ingelast. De ouders van de communicanten van dit jaar hebben 
hier bericht over ontvangen. Als u dit leest, zijn de scholen 
alweer begonnen en zijn we met de werkgroep gestart met de 
voorbereiding op het nieuwe jaar. Net als de afgelopen jaren willen 
we een gevarieerd programma aanbieden. Hierbij denken we 
zowel aan de kinderen als aan de ouders.

Je kunt je inschrijven voor de Eerste 
Heilige Communie als je in groep 
vier van de basisschool zit. Dat 
betekent dat wij ervan uit kunnen 
gaan dat de kinderen kunnen lezen 
en schrijven. Dit hoeft niet vlot te 
gaan. Wij houden zoveel mogelijk 
rekening met de verschillende 
niveaus van de kinderen. Voor de 
kinderen is het belangrijk dat ze 
mee kunnen doen en begrijpen wat 
er in het project ‘Blijf dit doen’ staat 
beschreven.
Op maandag 26 oktober is in 
de OLV van Lourdeskerk de 
voorlichtingsavond voor de Eerste 

H. Communie van volgend jaar. U krijgt dan alle informatie die 
u nodig hebt en u kunt vragen stellen aan de werkgroep. De 
avond begint om 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur kunt u binnen lopen. 
Rond 20.30 uur verwachten we af te ronden. U kunt die avond 
ook al inschrijven. De communievieringen zijn in 2021 op zondag 
16 mei in de OLV van Lourdeskerk en op zondag 30 mei in de 
St.-Gertrudiskerk.

Namens de werkgroep Eerste Heilige Communie
Diaken Anton Janssen

Vredesweek
Sinds 1967 organiseert PAX ieder jaar de landelijke Vredesweek 
in de week rondom de Internationale Dag van de Vrede op 21 
september. Samen met duizenden mensen komen we in actie. 
In het hele land worden honderden activiteiten georganiseerd: 
van filmavonden tot festivals, van maaltijden tot masterclasses, 
en van vieringen tot debatten. Al die lokale activiteiten komen 
samen in één nationale Vredesweek.

Met de Vredesweek, dit jaar van 19 tot en met 27 september, 
laten we zien dat er ondanks alle berichten over oorlogen, 
vluchtelingen en groeiende polarisatie ook veel bijzondere en 
mooie dingen gebeuren. Niet groot en onmogelijk, maar klein en 
dichtbij. In deze week is er iedere middag het Middaggebed in 
de St.-Gertrudiskerk om 12.15 uur waarin voor vrede gebeden 
wordt. Op vrijdag 25 september een Vredeswandeling om 19.00 
uur. Start in de St.-Gertrudiskerk. De organisatie is in handen 
van de Raad van Kerken en de werkgroep Zin op Zaterdag.

Lees meer op www.vredesweek.nl 
en voor de Bergse activiteiten www.
lievevrouweparochie.nl of in de Bode.

Parochiegids 
Aan het begin van het werkjaar vindt u in de kerken een 
Parochiegids met info voor het komend werkjaar. De gids is 
ook in het Parochiecentrum af te halen.
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Vormselvoorbereiding
In september begint voor jongens en meiden uit groep acht de 
voorbereiding op het vormsel. De vormselviering vindt plaats op 
15 januari 2021. Aan de groepen zeven van de basisscholen in 
Bergen op Zoom is een brief met een vooraankondiging gestuurd. 
Degenen die in 2017 communie hebben gedaan, en nu aan de 
beurt zijn voor het vormsel, ontvangen deze brief per post thuis.

In de brief schreven pastor Fredi Hagedoorn en de werkgroep aan 
de aspirant-vormelingen: “In het vormsel ga je verder op de weg 
die je ouders voor jou kozen: het is jouw eigen antwoord op je 
doop en je communie. Je ontvangt in het sacrament de kracht van 
God, die jou hierbij wil helpen. In zeven bijeenkomsten bereid je 
je voor op het vormsel, met het project Vormselkracht. Het project 
heeft leuke spellen en opdrachten. We horen mooie verhalen 
en hebben het over wat het vormsel betekent. Het vormsel en 
de bijeenkomsten vinden grotendeels plaats in de OLV van 
Lourdeskerk, Prins Bernhardlaan 66.”

Informatieavond
Op woensdag 9 september 2020 is er voor ouders en vormelingen 
van 19.00 tot 20.15 uur een informatieavond in de OLV van 
Lourdeskerk. In de eerste schoolweek wordt de definitieve 
uitnodiging hiervoor verstuurd. De vormselvoorbereiding zelf start 
op woensdagavond 16 september.
Voor meer informatie en aanmelden, kun je contact opnemen met 
pastor Fredi Hagedoorn: fredihagedoorn@lievevrouweparochie.nl 
en 06-2742 0542.

Pastor Fredi Hagedoorn

On the Move start weer
Wat waren we blij dat we na maanden lockdown en online 
tieneravonden elkaar in juni weer in het echt mochten zien, op 
1,5 meter afstand. In de tuin van het parochiecentrum konden 
we weer als vanouds rennen, bijkletsen, en met elkaar leren over 
het geloof. Met een spetterend slotfeest sloten we het seizoen af 
om vakantie te gaan vieren. Ook namen we helaas afscheid van 
leidster Ilse, die haar studie gaat voortzetten in Enschede.

Nu de vakantie alweer voorbij is, gaan we ons richten op het nieuwe 
seizoen. We gaan weer starten! Op vrijdagavond 4 september 
zien we elkaar voor de eerste tieneravond (en barbecue!). Vol 
enthousiasme, leuke plannen en toffe programma’s staan we in 
de startblokken om weer aan de gang te gaan met de tieners in 
de parochie.

Vind je het leuk om eens te komen kijken? Je bent van harte 
welkom in onze gezellige groep! Neem ook gerust een vriend of 
vriendin mee!
Bij interesse kun je contact opnemen met pastor Fredi.

Nancy van der Zande
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Nieuwe website
Ter vervanging van onze huidige website zijn we bezig met de 
ontwikkeling van een nieuwe website, die dit jaar online zal 
komen op www.lievevrouweparochie.nl.

Een kleine websitecommissie bouwt in samenwerking met 
ontwerper Freek Wallaard aan een nieuwe site. Hierop krijgen 
nieuwsberichten een prominentere plek. Het is dan gemakkelijker 
om nieuws terug te vinden en te lezen.
Op de homepage kunnen bezoekers straks aangeven wie zij zijn 
(bijvoorbeeld ouder van een gezin of volwassene) en wat ze zoeken 
(bijvoorbeeld de communie voor hun kind of geloofsverdieping). 
Dan kom je als bezoeker meteen op de pagina die aansluit bij jouw 
vraag! Alle informatie over de parochie is op een aansprekende 
manier herschreven en gepresenteerd. 

In een actuele agenda kun je je straks ook aanmelden voor 
de activiteiten van de parochie. Ten slotte kun je op de nieuwe 
website ook doneren aan de Lievevrouweparochie. De hele 
website krijgt een eigen, frisse, nieuwe stijl. Met de website hopen 
we zo parochianen en zoekers nog beter van dienst te zijn.

Pastor Fredi Hagedoorn

Cantores
De vrijwilligers van de parochie zijn vertegenwoordigd 
in een aantal werkgroepen. De cantores zijn ook een 
zelfstandige werkgroep. Zij zijn inzetbaar voor bepaalde 
vieringen.

Er wordt, wanneer het nodig is, een beroep op ons gedaan 
door het pastoraal team. Eén keer per maand, op de vierde 
vrijdag, wordt er gezongen bij een liturgische viering in 
Stuijvenburgh en bij een boeteviering in de veertigdagentijd.

Wij, Rinus Franken, Til Verbraak en ondergetekende, zijn 
ervaren kerkkoorzangers die betrokken zijn bij het vieren 
van liturgie. Een cantor is makkelijk inzetbaar omdat de 
voorbereidingstijd kort voor de dienst kan plaatsvinden.

Omdat er nu geen volledig koor mag zingen heb ik laatst 
nog een uitvaart gezongen in de St.-Gertrudiskerk. Ook in de 
kapel van het ”Katrientje” heb ik in de zondagochtendviering 
een aantal malen als cantor gezongen.

Ik ben dankbaar om in deze functie te zingen, want zingen in 
de kerk is voor mij een levensvervulling van bijna zestig jaar.

Namens de cantores, Jacques Hermans
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Wijkverpleging
Zoals in eerder artikel vermeld hebben de zusters 
Franciscanessen (van het Ketrientje) zich ook ingezet voor de 
wijkverpleging. In 1905 namen de zusters de wijkverpleging 
op zich. Naast idealisme was er ook een economische reden, 
ze wilden graag hun inkomsten vermeerderen. In 1916 ging 
het katholieke Wit-Gele Kruis van start in Bergen op Zoom en 
daar waren ze natuurlijk bij betrokken.

Niet alleen in onze stad maar ook in Wouw, Lobith en Hontenisse. 
Plaatsen waar de zusters al hulp verleenden en de wijkverpleging 
er bij gingen doen. Ook gingen ze hulp verlenen in de wijkverpleging 
in de Zuid-Westhoek, de huidige gemeente Woensdrecht. Echter 
daar hadden ze geen tehuis, dus dat betekende voor de zuster 
elke dag van uit Putte met de tram naar huis. In die tijd reed er een 
tram van Antwerpen naar Bergen op Zoom.

In 1941 legde de zusters bijna 46.000 ziekenbezoeken per jaar 
af, waarvan 42% in onze stad. Een indrukwekkend getal, dat 
goed weergeeft hoe betekenisvol de zusters waren voor de lokale 
gemeenschappen in onze stad en de omliggende dorpen. Het werk 
bestond uit ziekenbezoeken maar ook werk als consultatiebureau 
en het bezoeken en verplegen van tbc - patiënten. 

De inkomsten van deze wijkverpleging maakte ongeveer 6 á 7 
procent uit van de totale begroting van de congregatie. Jammer 
dat het in die tijd, jaren 50 van de vorige eeuw, gebruikelijk was om 
zusters 20 tot 30% minder uit te betalen dan leken, anders waren 
de inkomsten hoger geweest. De werkdagen waren van 8 tot 12 
en van 14 tot 19 uur en dat van maandag tot en met zaterdag.

Daarnaast moesten ze beschikbaar zijn om op het kruisgebouw 
hulpmiddelen uit te delen. 

Vanaf de jaren 50 hebben de zusters de wijkverpleging afgebouwd 
en overgedragen aan nieuwe organisaties die toen zijn opgericht. 
Ook in de jaren 20 van de 21ste eeuw is deze wijkverpleging 
onmisbaar in Bergen op Zoom, ook omdat de ouderen langer thuis 
blijven wonen en daarbij ondersteuning nodig hebben.

Als dank kregen ze een bank. Niet om zelf op te zitten maar voor 
de gasten van het huis.
De zusters gingen andere taken verrichten in Bergen op Zoom. 
Welke, daar kom ik de volgende keer op terug.

Frans van den Berg
Augustus 2020

De bank die de zusters kregen als dank voor het kruiswerk in 
Bergen op Zoom, met zittend links zuster Gregoria Jespers en 
rechts zuster Vincentia Schouten
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Bijzondere Maria 
Ommegang…
‘Zij maakt het verschil’ moest het nieuwe thema zijn van de 76e 
editie van de Maria Ommegang op zondag 28 juni 2020. Net 
als zoveel andere evenementen liep het dit jaar totaal anders. 
Geen Maria Ommegang door de straten van de binnenstad, 
maar een ingetogen rondgang door de St. Gertrudiskerk. Hoe 
ga je als organisatie om met de Ommegang waarbij normaal 
800 mensen betrokken zijn?

Eén ding werd al snel duidelijk. De Maria Ommegang zou niet 
op straat gehouden kunnen worden en het alternatief van de St.-
Gertrudiskerk lag voor de hand. In de aanloop naar deze zondag, 
werden de zeven vreugden van Maria op zeven achtereenvolgende 
zondagen, in een statisch tafereel in de kerk uitgebeeld.

Pastoor Paul Verbeek heeft voor deze gelegenheid het 
noveenboekje “Een Nieuwe Belofte”, geschreven. Dit boekje is voor 
€ 4,00 te koop op het parochiecentrum of na afloop van de vieringen 
in beide kerken. In dit boekje staan we stil bij de zeven vreugden uit 
het leven van Maria, het gebed Maria Ommegang 2020 en het lied 
“Onze Lieve Vrouw van Brabant”.

Pastoor Paul Verbeek gaf tijdens de eucharistieviering op 28 juni 
aan dat “Een nieuwe belofte” het thema van dit jaar was geworden. 
Dit met de gedachte dat de stoet zal worden voortgezet als de 
gemeenschap van Bergen op Zoom verlost zal worden van het 
juk, de onderdrukking door het Coronavirus. Vergelijkbaar met 
wat de mensen in de Tweede Wereldoorlog ervaarden, toen de 
oorspronkelijke belofte in 1942 werd gedaan.
Voor de Maria Ommegang in de vorm van de rondgang door de 
kerk, werd bedacht dat het mooi zou zijn als enkele elementen uit 

de dankstoet in de kerk te zien zouden 
zijn. Vóór de uiteindelijke rondgang 
met het beeld door de kerk, was er de 
indrukwekkende declamatie van Job en 
zijn drie vrienden. Met het ontsteken van 
de Mariakaars, werd de start gemaakt met 
het processiegedeelte en de rondgang met 
het Mariabeeld door de kerk. De alternatieve Maria Ommegang, 
de 76e naoorlogse, was daarmee een feit.

Na afloop konden we van diverse mensen die de TV-uitzending 
hadden gevolgd, positieve reacties noteren. Een aantal reacties 
op deze stoet willen wij u niet onthouden.

Rob Schlüter, jarenlang van huis uit bij de Ommegang actief, 
werd door het uitvallen van iemand anders, op het laatste 
moment gevraagd om de rol van acoliet en als een van de 
Mariabeeld-dragers, op zich te nemen. Hij gaf de volgende 
reactie: “Ik vond het zelf een hele bijzondere ervaring om 
aanwezig te mogen zijn bij de viering in deze toch wel moeilijke 
periode in ons leven. Om een klein rondje door de kerk te lopen 
met het Maria beeld, wat voor mij zelf de eerste keer was in al 
die jaren dat ik bij de Maria Ommegang betrokken ben en was. 
Kon ik eindelijk de declamatie van Job horen, alleen was het 
op de plaats waar ik stond, niet te volgen. Al met al vond ik het 
een sfeervolle dienst.”

Ad en Joke Petermeijer die de laatste jaren met de hele familie 
op de Grote Markt naar de Ommegang komen kijken, zeiden 
er dit over:
“Hoewel we de ontroering van de ‘echte’ Maria Ommegang 
misten, vonden wij de alternatieve versie mooi, creatief en 
goed! Bedankt.”
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Op verzoek kregen we ook een reactie van Job en zijn vrienden.  

De Vrienden van Job

Op zondag 28 juni declameerden de Vrienden van Job in de 
St.- Gertrudiskerk: “Thans ziet men geen licht. Het is door de 
wolken verduisterd.” Niet zomaar een tekst uit de Vrienden van 
Job. Job moest lijden, had alles verloren. Nog steeds hangt 
het coronavirus als een donkere wolk boven ons. Dat de Maria 
Ommegang in zijn traditionele vorm geen doorgang kon vinden, 
werd middels een brief aan de deelnemers aangekondigd. Toch 
zou de belofte doorgaan in een viering en een kleine Maria 
processie. Dat daarin een rol voor de Vrienden van Job was 
weggelegd, was bijzonder en eervol.
De klok slaat twee uur en de viering begint. In de kerk zitten, 
op 1,5 meter van elkaar, dertig toehoorders in kleding van de 
Maria Ommegang. De kleding: jurken, pijen, de schapenvacht 
van Job, was even eerder in de dagkerk aangetrokken. Er 
werd zelfs geschminkt. Blootsvoets traden we naar het altaar, 
alwaar ‘de discussie’ tussen Job en zijn Vrienden begon. De 
aanwezigen hadden zich in het middenpad geschaard en 
luisterden aandachtig. “Sta met aandacht stil...” en “Hoe vaak 
heeft Hij mensen geen raad gegeven…”

Teksten die normaal gesproken in fl arden voor toeschouwers 
voorbij komen. Nu werd het hele verhaal verteld. Een verhaal 
ook met goede vooruitzichten: “…Een wind steekt op en uit het 
noorden breekt de goudglans aan…”

Teksten die voor het leven in ons hoofd zitten en waarmee 
Aerlant, Frits, Job en Eric de fi guren Job, Elifaz, Bildad en 
Sophar, al jarenlang gestalte geven. Een vriendenband die ook 
parallel kan worden doorgetrokken met de Maria Ommegang… 
omgekeerd ook.

Eric Elich

Een gedenkwaardige middag was het in alle opzichten. Een 
bijzonder moment in de traditie van 76 Ommegangen. De oproep 
van pastoor Paul Verbeek indachtig wensen we eenieder toe 
dat het virus toch zeker met de Maria Ommegang van 2021 
bedwongen mag zijn.

Hans Stumpel

Job en zijn vrienden
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Samen staan we sterk
Help ons a.u.b.! Het Doorgeefpunt is op 
zoek naar een andere ‘winkel/ruimte’ of 
een plek waar we spullen in opslag kunnen 
houden om mensen die het echt nodig 
hebben te helpen aan schoon beddengoed, 
handdoeken of huisraad. Het zou zo jammer 
en wrang zijn dat we door de verkoop 
van het pand van SSW, wij definitief onze 
deuren moeten sluiten.

De afgelopen zes jaar is gebleken dat er door een grote en 
groeiende groep mensen dankbaar gebruik werd gemaakt van 
onze voorziening, gratis doorgeven van huishoudelijke artikelen en 
kleding voor 50 cent. We hoorden mooie maar ook trieste verhalen 
aan. Het doet goed als je kan helpen! We vinden het zo jammer dat 
sociale voorzieningen en welzijnsorganisaties, zowel professionele 
als vrijwillige organisaties ieder op zijn / haar ‘eilandje’ zit en niet de 
krachten bundelen. Respecteer elkaar, samen staan we sterk! en kan 
er effectief en efficiënt worden gewerkt.
Ik ben ervan overtuigd dat we SAMEN veel mensen kunnen helpen. 
Mocht het ons onverhoopt niet lukken een doorstart te maken of 
een ruimte te vinden, willen we de gevers van spullen en sponsoren 
bedanken voor het vertrouwen. Een groot deel willen we bewaren 
voor mensen in nood. De overige spullen schenken we aan de 
Apostolische gemeenschap in Suriname.

Mocht u een ruimte of opslag hebben? Neem gerust contact op 
via e-mail hetdoorgeefpunt@hotmail.com of via Facebook Het 
Doorgeefpunt.

We groeten u vriendelijk,
Team Doorgeefpunt

Anja Hopmans

Weer thuis
Op 26 juli was het voor ons zover. Na rijp beraad stapten we om 
11 uur onze vertrouwde kerk weer binnen. Ons volgens 
de regels keurig aangemeld, werden we achter in de kerk 
persoonlijk opgevangen en van een plaats voorzien.

Lange maanden was de televisie het enige alternatief geweest. In 
het begin van de coronatijd nog beelden vanuit onze parochiekerk 
met de vertrouwde voorgangers, later de landelijke uitzendingen van 
de zondagochtend. Prima vieringen, dat wel, voorafgegaan door 
soms heel bijzondere geloofsgesprekken, maar het geeft inderdaad 
een gevoel van een viering volgen. Dat beleefden wij toch heel 
anders dan er bij zijn in een kerk, in onze kerk. Kennelijk moet je, 
indien dat fysiek kan, inderdaad samen Eucharistie vieren. Daar sta 
je, als alles “gewoon”is, blijkbaar nooit bij stil!

Goed georganiseerd, (want er komt bij de organisatie van zo’n 
viering toch heel wat kijken) een prima sfeer, duidelijk zichtbaar 
beleven we nu intenser dan ooit het samen zijn. Een aantal dingen 
is nog wennen. De vredewens, een knikje naar elkaar, terwijl juist 
daarin het samen beleven van onze geloofsgemeenschap ligt? 
Daar zouden we samen nog eens over na moeten denken als 
handen schudden niet (nooit?) meer kan. Hoe mis je ook het samen 
zingen, maar hoe fantastisch wordt dat voorlopig opgelost door onze 
koorleden, die onder moeilijke omstandigheden toch indrukwekkend 
presteren. De H. Communie ontvangen. Door de afstand die we 
van elkaar moeten nemen is dat een veel individuelere gebeurtenis 
geworden en misschien daarom juist wel indrukwekkend.

Na de viering natuurlijk geen koffie, maar de ontmoeting verplaatst 
zich naar het kerkplein. Het noodzakelijke contact blijft, maar 
gelukkig op veilige afstand.

Ton Segers
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Alpha cursus gaat door

Voordat de Corona maatregelen van kracht gingen in maart 
dit jaar waren we al een eind op weg met de Alpha cursus. We 
hadden vijf onderwerpen van de tien gehad en de deelnemers 
begonnen elkaar goed te kennen en mooie geloofsgesprekken 
te hebben. 

We stonden net op het punt om het Alpha weekend in Oudenbosch 
te gaan doen over de Heilige Geest toen we het besluit moesten 
nemen om de Alpha cursus tijdelijk stop te zetten vanwege Corona. 
Het is nog even spannend geweest of we de Alpha cursus door 
konden laten gaan dit jaar, maar inmiddels kunnen we melden 
dat de Alpha cursus op 17 september weer van start gaat. 
We hopen dat we de Alpha cursus af kunnen maken rekening 
houdend met alle Corona maatregelen die nu gelden. Dat we de 
mooie geloofsgesprekken weer kunnen voortzetten en vooral de 
gezelligheid met elkaar mogen beleven door samen te eten, te 
luisteren naar een inleiding en in deelgroepjes over het onderwerp 
te spreken. Dit alles met gepaste afstand uiteraard.

Sjors van der Zande

Zomaar een gesprek aan tafel
Zaterdag 1 augustus zijn wij bij het avondeten bij dochter L, haar 
man W, Jarno (8), Geesje (6) en Veerle (4) en genieten wij als opa 
en oma van het volgende gesprek:

Zegt Geesje ‘als ik mama word, dan weet ik al hoe de naam gaat 
worden van een jongen’.
‘O, ja’, reageert mama.
‘Ja: Ton’….. 
‘Tom of Ton?’ 
‘Nee, niet Tom, maar Ton’, zegt ze nadrukkelijk.
‘O’, zegt mama ‘ik vind Tom een leukere naam’.
Merkt papa op ‘ik zou er eerst maar eens voor zorgen, dat je 21 
wordt’.
Dit komt niet bij Geesje binnen, neem ik waar.
Mama vraagt ‘en als het een meisje is?’
Geesje denkt na en zegt: ‘dan heet die Lisa’.
Mama merkt op: ‘maar daar moet je toch met z’n tweeën voor zijn’.
‘Ja, dat weet ik ook wel’, zegt Geesje, ‘ik weet ook al wel wie de 
papa is, maar alleen weet hij dat zelf nog niet. Ik moet het hem nog 
vragen’.
Jarno heeft geïnteresseerd zitten luisteren en zegt dan ‘hmmmm….
dan moet je ook gaan trouwen…..ik weet nog niet of ik ga trouwen…..
ik wil misschien wel liever single blijven’.
‘Ik weet het wel hoor. Ik wil wel trouwen’, zegt Geesje resoluut.
‘Met wie dan?’ vraagt mama.
Geesje kijkt mama aan, zo van, dat weet je toch wel.
‘Met Daan natuurlijk. Maar ik weet nog niet of hij verliefd is op 
mij, misschien vindt hij mij alleen aardig…… ik moet het hem nog 
vragen.’

Daarna wordt het stil……tijd voor het toetje.
Verwondering bij mij……genietend ook.
Wat is het mooi om alleen maar te luisteren en die gezichtjes te zien.
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Aan Veerle gaat het helemaal voorbij. Zij eet gewoon haar bordje 
leeg en neemt niet aan het gesprek deel. Aan deze wijsheid is ze 
nog niet toe.

Oma
Naam bij de redactie bekend

Hortus Musicus Religiosus
Als gevolg van de Corona - maatregelen heeft HMR sinds 
maart niet meer kunnen repeteren. Het programma dat 
o.m. voorzag in het muzikaal ondersteunen van een aantal 
bijzondere vieringen, zoals de Passie - Cantatedienst, 
Goede Vrijdag, Pasen, Pinksteren en de Maria Ommegang, 
kon geen doorgang vinden. Ook de viering van het 150 
jarig jubileum van HMR als zangvereniging, dat voor het 
najaar was gepland, is onzeker.

Sinds de versoepeling van de maatregelen per 1 juli, worden 
de erediensten op zondag in de St.-Gertrudiskerk verzorgd 
door kleine groepen van vier HMR - koorleden in wisselende 
samenstelling en “op afstand” van elkaar. Het hervatten van de 
reguliere repetities is onzeker hetgeen grote gevolgen heeft voor 
het najaarsprogramma, waarin o.m. het Festival van Lessons & 
Carols alsmede de Jubileumviering gepland waren. Het ziet er 
naar uit dat beide vieringen geen doorgang kunnen vinden.

Via de website www.hmrkoor.nl kunnen belangstellenden altijd 
de meest recente ontwikkelingen bij HMR volgen. In geval van 
een gunstige wending in de omstandigheden, zal daarnaast 
ook via de pers worden gecommuniceerd wanneer bepaalde 
programmadelen alsnog kunnen worden uitgevoerd.

Voor HMR – PR, Pieter Nieuwenhuize

Vriend(in) van Sant’Egidio
Beste lezers,

Sinds enkele maanden mogen we, met inachtneming van 
verschillende regels, gelukkig weer samenkomen voor vieringen 
in de kerken en kapel. Zo is ook het maandelijks gebed hervat van 
Sant’Egidio, steeds op de 1e woensdag van de maand. Het gebed 
start om 19.30 uur in het koorgedeelte van de Gertrudiskerk, 
ingang Kerkstraat. De groep bestaat momenteel uit een vijftiental 
trouwe leden, maar we zouden heel graag uitbreiding zien. 
Misschien is de gemeenschap van Sant’Egidio niet bij iedereen 
even bekend. Daarom informeer ik u graag hierover.

Sint Egidius was een Griekse monnik die in de 8ste eeuw 
zijn land verliet en naar Frankrijk trok om er een klooster te 
stichten: Saint-Gilles-de-Provence, een van de vier belangrijkste 
bedevaartsoorden in de middeleeuwen.
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Eind jaren ‘60 kwamen in Rome regelmatig studenten samen om 
te bidden voor de vrede en sinds 1973 gebeurt dat in de aan Sint 
Egidius gewijde kerk. Geïnspireerd wilden zij in gemeenschap 
heel concreet vriendschap sluiten met de vele armen en daklozen 
in hun stad. Dit initiatief groeide uit tot een organisatie van meer 
dan 60.000 leden (leken) verspreid over meer dan 70 landen. De 
Sant’Egidio gemeenschap wil inspiratie uit het christelijk geloof 
verbinden aan concrete hulpacties. Christenen die volgens de 
gebruiken van Sant’Egidio bijeenkomen voor gebed en daarnaast 
zich in willen zetten voor onze hulpbehoevende naasten, zoals 
bijvoorbeeld ouderen, vluchtelingen en dak- en thuislozen.

Na de maandelijkse gebedsdienst, welke ongeveer een half uur 
duurt, gaan we met elkaar in gesprek, horen wat er de afgelopen 
maand vanuit o.a. de bezoekgroep te melden is en laten ideeën 
groeien voor de toekomst. U wordt van harte uitgenodigd om eens 
te komen luisteren en deel te nemen.

Voor verdere info Sant’Egidio:
Elma Bastianen-Luijks: bastianenluijks@outlook.com 
Lievevrouweparochie 0164-233 574
Sant’Egidio Nederland: www.santegidio.nl

Elma Bastianen - Luijks

Muziek in de
St.-Gertrudiskerk

Op zondag 8 maart jl. vond in de St.-Gertrudiskerk nog 
een “gewoon” orgelconcert plaats maar kort daarop brak 
een lange periode aan zonder orgel- en koorconcerten. Er 
vonden bovendien nauwelijks nog liturgievieringen plaats 
en de vieringen die later weer wel plaatsvonden konden 
muzikaal slechts sober, door één of enkele zangers (cantor 
of cantors) met orgelbegeleiding, worden verzorgd.

Alle beperkingen die de coronapandemie met zich meebracht 
en nog meebrengt legden / leggen het koorleven stil. Ook het 
voorziene HMR - programma m.b.t. Goede Week, Pasen, 
Pinksteren en de Ommegangszondag kwam te vervallen; 
het verdere verloop van de komende maanden laat naar zich 
raden. Koorconcerten, die in de St.-Gertrudiskerk ook door 
derden waren besproken, moesten worden geannuleerd en / of 
zullen waarschijnlijk ook gedurende de rest van het jaar worden 
afgezegd.

Toch klonken op initiatief van de Gertrudis Cultuurstichting 
alle orgels van de kerk in een live-streamconcert op 23 mei, 
dat door duizenden in het land werd beluisterd en bekeken.
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Op zaterdagen in augustus waren er ’s middags - met 
inachtneming van de coronaregels - orgelbespelingen, 
“wandelconcerten” genoemd. Op zaterdag 13 september, 
Monumentendag en tevens Nationale Orgeldag (en op de 
erop volgende zondag) konden de orgels worden bespeeld 
en beluisterd.

Alle al geplande activiteiten bij gelegenheid van het voorziene 
Ibach-festival (2 tot en met 4 oktober) moesten we laten 
vervallen. Wel zal medio oktober een uitgebreide video-
opname gemaakt worden met orgelmuziek en met beelden 
van het kerkinterieur.

Wel zeker zal plaatsvinden:
Zondag 15 november
16.00 uur Orgelconcert (GCS)
Ton van Eck (kathedraalorganist Haarlem)
Entree € 8,00; voor Vrienden Ibach-orgel € 4,00
Ingang Kerkstraat!

Activiteiten rondom het (de) orgel(s) laten zich in de coronatijd 
gemakkelijker organiseren dan kooractiviteiten. Hoe de laatste 
maanden van het jaar zullen verlopen laat zich nu, medio 
augustus, raden. Alle zangers van onze koren veel sterkte 
toegewenst! Hulde aan de zangers / zangeressen die tijdens 
liturgievieringen de rol van het koor op zich willen nemen!

Hans Smout
www.gertrudiscultuurstichting.nl

www.hmrkoor.eu

Familieberichten
Gedoopt: 
Jippe Dingemans Finn Hermans
Mason Ista Anna Masereeuw
Keet van Rooijen Lieke de Wit
Jiro Hasselnook Roland Kuijmans
Jan van Loenhout Desteney De Brouwer
Noortje Delrue

Toetreding tot de R.-K. Kerk:
Yasin Abou El Anouar

Overleden: 
Adam van Brabant 80 jr.
Lenie Heijnen-Mulder 85 jr.
Coby Simonis Schuurbiers 80 jr.
Maria Rijken-Korsman 96 jr.
Piet Luijks 87 jr.
Christ de Bont 94 jr.
Jaantje Mertens-van Aert 101 jr.
Betty van Tilborg-Vrients 82 jr.
Cor Schuurbiers 87 jr.
Joke Matthijs-Verpalen 96 jr.
Geert Jacobs 95 jr.
Corrie van de Water-Mennes 102 jr.
Jan Verdult 83 jr.
Betsie Konings-Nuijten 83 jr.
Riet Verberne-Heijmans 80 jr.
Piet Snepvangers 91 jr.
Jan Bosters 85 jr.
Cor de Jong-Timmermans 97 jr.
Troy Wener 52 jr.
Jannie Proost 72 jr.

Truus Endhoven-Steijns 101  jr.
Mia Dagelinckx 96  jr.
Cobie van der Wegen-Hees 81  jr.
Albri Janssens 96  jr.
Riet Franken-Withagen 94  jr.
Geertje Hagen-Kamminga 94  jr.
Toos Hoenderop-Penders 95  jr.
Ton Klaassen 83  jr.
Nelly Zandee-Bruijs 93  jr.
Frans Janssen 89  jr.
Riet Ambagts-Havermans 97  jr.
Vrony Klaassen-Machielsen 86  jr.
Mientje Redeman- Witjes 87  jr.

25



In memoriam Hein Paulissen
Als ik denk aan Hein…..

Dan denk ik aan een echte collega, die zich 
kwetsbaar durfde op te stellen. Hij had veel 
talenten, die hij inzette voor het bisdom. Hij 
was recht door zee. Je kon van hem op aan. 
Hij was loyaal en trouw en accuraat. Een 
groot talent van Hein vond ik dat hij niet alleen 
wist wat zijn sterke kanten waren, maar ook 
wat hij minder goed kon. Hein kon dat. Dat 
maakte hem tot een echte collega, waarmee 
het fijn samenwerken was.

Wat was zijn drive? Zijn geloof. Het droeg hem ook in de laatste 
zware periode van zijn leven. Ik ben hem dankbaar voor de open 
gesprekken en zijn enorme inzet in de diverse parochies van ons 
bisdom, waaronder onze Lievevrouweparochie en zijn werk voor 
de kerkelijke rechtbank.

Het was zeer bijzonder toen Hein afscheid van zijn parochies had 
genomen als pastoraal werker en hem, wanneer zijn gezondheid 
het toeliet, te ontmoeten tijdens onze eucharistievieringen in zijn 
parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

Hein bedankt voor alles!
Lieve Alice en kinderen,
heel veel sterkte!

Pastoor Paul Verbeek

Overlijdensbericht 
pater J.J. Verhees CSSp

Op maandag 23 maart 2020 is in 
zorgcentrum Eegelshoeve te Someren 
overleden de zeereerwaarde pater J.J. 
(Jacques) Verhees CSSp. Hij werd 
geboren op 14 augustus 1930 te Budel. 
Op 21 juli1957 werd hij in Budel door 
Mgr. Bekkers tot priester gewijd voor de 
Congregatie van de Heilige Geest.

Na zijn priesterwijding volgde nog een aantal jaren studie in binnen- 
en buitenland. Na afronding van zijn doctoraalstudie doceerde 
pater Verhees kerkgeschiedenis op het grootseminarie in Gemert 
en aan het Theologisch Instituut Eindhoven. Pater Verhees is ook 
bekend geworden door zijn boekenseries voor het A, B en C jaar 
“Hier gebeurt iets” en “Kinderen hebben het voor het zeggen”. Ook 
heeft hij boeken geschreven voor huwelijksvieringen en uitvaarten.

In 1977 kwam pater Verhees, met instemming van de provinciaal 
van de Congregatie van de Heilige Geest, naar het bisdom van 
Breda, waar hij met ingang van 1 september werd benoemd als 
parochievicaris van de toenmalige H. Hartparochie te Bergen op 
Zoom. Op 1 april 1979 werd hij pastoor van genoemde parochie. 
Eind november 1981 kreeg pater Verhees eervol ontslag vanwege 
een benoeming in het bisdom Den Bosch en verliet hij het bisdom 
Breda. Hij is in het bisdom Den Bosch pastoor geweest in de 
parochies van Veldhoven en Someren.

Wilt u hem in uw gebed gedenken. Dat hij mag zijn opgenomen in 
Gods eeuwige liefde.

Diaken Jan Foesenek
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Slapen gaan
De witte sterren breken

Door duisternis en wind.
Ergens begint een kind

Zijn nachtgebed te smeken,
Zijn ogen dicht, en blind,

Gedekt door warme handen.
En klaar en kalm begint

In hem een licht te branden.
Hij draagt waar geen op let,

In zich Uw milde stralen.
Woordeloos wordt ’t gebed
En zwaar zijn ademhalen.
Hij slaapt zeer stil, geweld

Van wind kan hem niet wekken.
De witte sterren trekken

Over een sneeuwen veld.

Willem de Merode (1887-1939)

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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