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R.-K. Lievevrouweparochie 
Bergen op Zoom 
Nieuwsbrief 

                Week 43 
Beste parochiaan, 
 

Je leest de 30ste 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 nieuwbrief lees je over de aanpassingen in het protocol voor vieringen. Er is nieuws over 
Allerheiligen en Allerzielen. We laten je nog wat meer zien van de nieuwe website. Een 
deelnemer van de Alphacursus vertelt over zijn ervaringen. Het pastoraal hoekje is opgenomen 
en er is bemoedigend nieuws van onze bisschoppen. 
 

Wegens alsmaar veranderende gegevens verschijnt deze Nieuwsbrief een dag later. 
 

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 
 

Aanpassingen in de corona regels voor kerken 

De meest belangrijke aanpassing in het kerkelijk protocol voor vieringen in de kerk is dat bij 

uitvaartdiensten 100 mensen in de kerk mogen zijn exclusief personeel van de parochie. Dit in 

plaats van oorspronkelijk 30 mensen. We zijn hier als parochiebestuur en pastoraal team heel 

erg blij mee! Alle overige vieringen zijn met 30 mensen. 

Verder hebben de bisschoppen verzocht om in de vieringen een mondkapje te dragen behalve 

bij het ontvangen van de heilige Communie. De voorgangers komen de kerk binnen en verlaten 

de kerk met mondkapje. Op het priesterkoor en bij het uitreiken van de heilige Communie 

(vanachter het scherm) dragen de voorgangers geen mondkapje. 

Reserveren voor vieringen 

Voor alle vieringen moet gereserveerd worden behalve voor de viering op dinsdagmorgen om 

9.00 uur in de OLV van Lourdeskerk. 

Reserveren voor de Sint-Gertrudiskerk op telefoonnummer 0164 233 574 

Op alle werkdagen van 9.00 uur tot 15.30 uur (behalve op vrijdagmiddag) 
 

Reserveren voor de OLV van Lourdeskerk op telefoonnummer 0164 234 837 

elke werkdag van 9.30 tot 11.30 uur. 
 

Reserveren voor de Sint-Catharinakapel op telefoonnummer 0164 244 983 

Op alle werkdagen. 

 

Zonder reservering geen toegang! 

 

http://www.lievevrouweparochie.nl/
http://www.facebook.com/lievevrouweparochie
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Vieringen met Allerzielen 2 november 2020 

Op maandag 2 november vieren we Allerzielen met vier vieringen. Dit om zoveel mensen als 

mogelijk is binnen de geldende regelgeving in de gelegenheid te stellen om mee te kunnen 

vieren. Voor al deze vieringen is reserveren verplicht. 

OLV van Lourdeskerk  14.00 uur (Eucharistie)  en  19.00 uur (Eucharistie) 

Sint-Gertrudiskerk   11.00 uur (Eucharistie)  en   

19.00 uur (Viering van Woord, Gebed en Communie) 

 

Openstelling Sint-Gertrudiskerk op 1 november 2020 

Op zondag 1 november (het Hoogfeest van Allerheiligen) is de Sint-Gertrudiskerk van 13.30 tot 

14.30 uur opengesteld voor gebed, meditatie en het aansteken van een kaarsje.  

Beluurtje met pastoraal team 

Vanaf donderdag 22 oktober is er elke week op donderdag een telefonisch beluurtje met het 

dienstdoende lid van het pastoraal team. U kunt dan bellen tussen 11.00 en 12.00 uur op 

telefoonnummer 0164 233 574. 

Pastoraal hoekje 

Even stilstaan bij de heilige paus Johannes Paulus II 

 

Lieve mensen! 

 

In onze Lourdeskerk staat sinds enkele maanden een borstbeeld van de paus uit Polen. Iedere 

zondagavond om 18.00 uur viert de Poolse gemeenschap eucharistie in onze Lourdeskerk. Het 

beeld een teken van verbonden zijn met de Poolse parochie in ons bisdom. We vieren zijn 

feestdag op 22 oktober. Dat is een goede reden om stil te staan bij zijn leven hier op aarde. 

Op 16 oktober 1978 volgde hij paus Johannes Paulus I op, die slechts 33 dagen de stoel van Sint 

Petrus mocht bekleden. Op geheel eigen wijze heeft hij als tweede niet-Italiaanse Paus klank en 

kleur gegeven aan het pausschap in onze tijd. Zijn wapenspreuk “Totus Tuus” (geheel de uwe) 

heeft hij vorm en inhoud gegeven. 

Tot het laatste moment heeft hij zich geheel gegeven aan de kerk als instrument om het Rijk 

Gods op te bouwen. Hij wist jong en oud te inspireren. De Wereld Jongeren Dagen betekenen 

heel veel voor de geloofsbeleving van de jeugd van nu. Ze voelen zich in hun geloof bevestigd en 
gesterkt. 

Zijn vele pastorale reizen zorgde er mede voor dat hij dicht bij de mensen stond. Hij bracht voor 

iedereen de wereldkerk een stukje dichterbij. Vrede stond hoog bij hem in het vaandel. Mede 

door zijn initiatief werd Assisi twee keer een ontmoetingsplaats van alle godsdiensten om te 

bidden voor de vrede. Door zijn is Oost-Europa opengebroken. Hij zocht toenadering met de 

Islam en het Jodendom. 

Op indrukwekkende wijze nam hij afscheid van de wereld toen hij op 2 april 2005 thuis mocht 

komen bij U in de hemel. Op 8 april 2005 nam de wereld afscheid van deze paus, die met zijn 

eigen temperament veel impulsen heeft gegeven aan het Petrusambt. Veel mensen bezoeken zijn 

graf en roepen zijn hulp in. 

Op 27 april 2014 werd hij samen met paus Johannes XXIII door paus Franciscus heilig verklaard. 

Ik was bij deze heiligverklaring en het was voor mij een hele speciale gebeurtenis. Hij was 27 
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jaar paus en dus de helft van mijn leven was hij de leider van onze kerk. Goed om even bij stil te 

staan. 
 

Vrede en Alle Goeds 

Uw pastoor Paul Verbeek 
 

Bemoediging van de Nederlandse bisschoppen 

Vanwege de nieuwe coronamaatregelen in de tweede golf hebben de Nederlandse bisschoppen 

een bemoedigende boodschap opgenomen. De zeven bisschoppen van de bisdommen en de 

bisschop van de militairen dragen allemaal een Bijbelvers aan. Vervolgens leggen zij uit hoe die 

woorden ons kunnen bemoedigen. Kijk op https://youtu.be/TBmFntwbKXo om het filmpje te 

zien. 

  

Oproepje voor hubkes sponsoren? 

Op dinsdag 3 november vieren we het feest van de Heilige Hubertus. We eten dan gezegende 

hubkes. Vanuit de Lievevrouweparochie willen we hubkes bezorgen bij mensen, die bijzonder 

getroffen zijn door de maatregelen in verband met corona. Deze keer denken we onder meer aan 

de ondernemers in de horeca. Als u deze actie wilt ondersteunen kunt u uw gift storten op 

banknummer NL 33 INGB 0001 0692 39 ten name van Lievevrouweparochie Bergen op Zoom 

onder vermelding van “hubkes”. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw ondersteuning. 
 

Overweging 29ste zondag 
 

Omdat er nog maar dertig kerkgangers welkom zijn per viering, zullen we vanaf nu onze 
overwegingen weer op internet publiceren. Net als tijdens de volledige lockdown kun je de 
preken van het weekend achteraf nalezen op onze website.  
Pastoor Paul Verbeek vertelde over paus Johannes XXIII en over je woorden op een gouden 
schaaltje leggen. Lees de overweging van pastoor Paul Verbeek van afgelopen weekend hier 
terug op de site.  

https://youtu.be/TBmFntwbKXo
https://www.youtube.com/embed/TBmFntwbKXo?feature=oembed
https://www.lievevrouweparochie.nl/wp-content/uploads/2020/10/Overweging-28ste-zondag-door-het-jaar-A.pdf
https://www.lievevrouweparochie.nl/wp-content/uploads/2020/10/Overweging-28ste-zondag-door-het-jaar-A.pdf


4 

Filmpje nieuwe website 
 

In dit derde filmpje legt ontwerper Freek Wallaard uit, hoe de website werkt voor redacteuren 
en schrijvers. Leuk om te zien hoe de website voor hen het leven makkelijker gaat maken. Én je 
ziet nieuwe stukjes van de website, die in de vorige filmpjes nog verborgen bleven.  Binnenkort 
komt de nieuwe website online op www.lievevrouweparochie.nl  
Kijk het filmpje door op de afbeelding hieronder te klikken, of via https://youtu.be/7jj6du8aOlM 
 

 
 

Verslag Eerste Communievieringen17 oktober 
 
9 kinderen ontvingen hun 
Eerste Heilige Communie 
 
Afgelopen zaterdag 17 
oktober ontvingen 9 
kinderen hun Eerste Heilige 
Communie. De werkgroep 
had hard heel gewerkt om 
zowel de OLV van 
Lourdeskerk als de Sint.-
Gertrudiskerk prachtig te 
versieren.  
Door het Samenzangkoor 
werd de zang verzorgd in 
beide vieringen. Er zaten 
trotse ouders en familie in 
de kerk (en dat allemaal 
binnen de geldende 
richtlijnen). Zo werd het toch nog een heel mooie dag! Van harte gefeliciteerd Daniel-Luís, Dex, 
Filip, Karel, Lieke, Maya, Rich, Riley en Vesper! 

 

http://www.lievevrouweparochie.nl/
https://youtu.be/7jj6du8aOlM
https://www.youtube.com/embed/7jj6du8aOlM?feature=oembed


5 

 
In mei van dit jaar 
werd de Eerste 
Heilige Communie 
uitgesteld.  
De communicanten 
van 17 oktober 
waren de eerste van 
de groep, volgend 
jaar volgt de rest. 
 
Diaken 
Anton Janssen 
 

 
 

Noveen tot de Heilige Rita van Cascia 

Deze dagen bidden we in coronatijd nog de noveen tot 

Onze Lieve Vrouw van Genezing. Vanaf dinsdag 27 

oktober start een nieuwe noveen, tot de Heilige Rita 

van Cascia. De tekst van de noveen komt zaterdag 

online op onze website. 

Als je er niet aan toe komt om de rozenkrans iedere 

dag te bidden, kun je je ook beperken tot de gebeden 

voor iedere dag, die in het noveenboekje opgenomen 

zijn. Zo zijn we als parochie in gebed verbonden. 

U kunt ook een gedrukte noveen afhalen in het 

Parochiecentrum tijdens de openingsuren. 

 
ReliVisie vanuit de Sint Josephkerk in Roosendaal 

 
Vrijdag 23 oktober komt de uitzending 
van ReliVisie uit de Sint Josephkerk in 
Roosendaal. Pastor Petra Versnel vertelt 
over het evangelie van aanstaande 
zondag.  
Dominee Willem Vermeulen gaat met 
pastoor Paul Verbeek in gesprek over Sint 
Gerardus van Majella.  
ReliVisie wordt uitgezonden om 10.00 
uur op ZuidWestTV en daarna ieder uur 
herhaald. 
 

 
 

 
 

 

 

 



6 

Opbrengst weekcollecte per 21-10-2020 
 
Weekcollecte €    330,- Wereldmissiedag  € 120,- 
 
Bijzondere 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! 
 

Extra Actie Kerkbalans 2020 

In de maand september is aan iedere 
parochiaan een brief gestuurd met de vraag 
om een (extra) gift aan de parochie te doen in 
verband met de ernstig teruglopende 
inkomsten van onze parochie vanwege 
corona pandemie. De tussenstand van de 
ontvangen giften is € 12.147,00 bij het 
verschijnen van deze nieuwsbrief. Nog steeds 
komen er giften binnen op het  
bankrekeningnummer NL90 RABO 0106 1051 83.  
Hartelijk dank voor uw gift.  

Wij kunnen het als parochie heel goed gebruiken voor onze doorlopende vaste kosten! 

Wat vond ik van Alphacursus 2020 

Om te beginnen met de vraag, wat vond ik van de 

Alphacursus, moeten we eerst even terug naar het 

begin. Vorig jaar was ik druk bezig met het begeleiden 

van een vormselgroep in Halsteren. Daar was ik op zoek 

naar een vervolg voor onze vormelingen. Na een korte 

zoektocht kwam ik bij de Lievevrouweparochie uit en 

wel bij pastoraal werkster Fredi. Met veel enthousiasme 

vertelde zij mij over tienerwerkgroep On the Move. We 

hadden daarom besloten een uitleg door Fredi te laten 

geven in de kerk van Halsteren aan onze vormelingen. 

Maar ja, nu komt het. Diverse data waren al bezet, en 

wel voor de introductie en start van de Alphacursus 

welke de Lievevrouweparochie ging starten. Direct 

werd mijn interesse gewekt en vroeg ik ook wat dit precies was en wat het precies inhield. Het 

antwoord van Fredi was: dit is voor iedereen die vragen heeft over het geloof of voor mensen die 

meer verdieping zoeken. En inderdaad ik heb mijzelf diezelfde avond aangemeld voor de cursus. 

Geen enkele avond in de Alphacursus was hetzelfde. Wel qua opzet maar zeker niet qua inhoud.  

De start van een avond begint om 18.00 uur. Er wordt gezamenlijk gebeden, om vervolgens te 

starten met de overheerlijke maaltijden die iedere bijeenkomst voor ons werden klaargemaakt. 

Na de maaltijd rond een uur of 19.00 gingen we met zijn allen naar een gezamenlijke ruimte 

waar we ruim op 1.5 meter van elkaar een uitleg kregen over een onderwerp van diverse 
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sprekers. Dit duurde meestal een halfuurtje. Na een lekker bakje koffie en een koek was het tijd 

om met je groepje, die in de eerste bijeenkomst random werd gekozen door middel van het 

trekken van kaartjes, naar een apart lokaal te gaan en het onderwerp van de betreffende avond 

te bespreken. Hier was niet de begeleider leidend, maar wij zelf als groep. De begeleider stuurt 

bij waar nodig en stelt verdiepende vragen. Rond 20.45 uur komen alle groepjes weer bij elkaar 

en heeft ieder groepje de kans om de hoogtepunten van hun gesprek met elkaar te delen. 

Het mooiste van deze Alphacursus was de diversiteit aan onderwerpen die gegeven werden, 

maar ook de diversiteiten van mensen als in persoonlijkheden maar ook in leeftijden. Hierdoor 

krijg je mooie en gezonde discussies en gesprekken met elkaar. Ik zelf ben vanaf 2014 katholiek 

geworden. Voor mij dus een zeer overwogen keuze. Je kunt je bedenken dat het voor iemand van 

oudere leeftijd en die vanaf de geboorte is opgegroeid met het geloof, het toch anders kan 

voelen. Door elkaar ruimte te geven in gesprekken kom je tot verdieping en nieuwe inzichten. 

Maar ook vragen zoals wie is Jezus en waarom en hoe kan je bidden komen aan bod. Dat laatste 

was voor mij niet nieuw maar had ik wel voor mijzelf de vraag bid ik wel goed. En hoort God mij 

wel. Hier ga je met elkaar over in gesprek en uiteindelijk kom je er achter dat er geen goed of 

fout is in de manier van bidden en dat God er altijd voor je is. 

Naast de 10 bijeenkomsten was er ook een hele zaterdag gepland in de Basiliek in Oudenbosch. 

Op deze dag kregen we uitleg van pastoor Paul Verbeek. Niet alleen over de historie van de 

Basiliek maar ook over de Heilige Geest. We werden aan het einde van deze dag gezegend en 

kregen de kracht van de Heilige Geest. 

Helaas is de Alphacursus nu afgerond. Het heeft mij veel verdieping gebracht in ons mooie 

geloof. Maar ook nieuwe inzichten door te luisteren naar anderen. De cursus heeft me sterker 

gemaakt om gewoon te kunnen zeggen, JA ik geloof in God onze Vader en in Jezus zijn Zoon.  

Heb jij ook interesse in een mooie en verdiepende cursus, dan heb je geluk. Ook in 2021         
wordt er waarschijnlijk een nieuwe Alphacursus gestart. Je kan je hiervoor aanmelden bij 

Fredihagedoorn@lievevrouweparochie.nl  

Daniel Kagchelland, 

cursist Alphacursus 

 

Overleden 

Op zaterdag 24 oktober nemen we om 13.00 uur in de OLV van Lourdeskerk afscheid van Joke 

de Kok, echtgenote van Adrianus Noteltiers. Zij overleed maandag 19 oktober op 81-jarige 

leeftijd en woonde in de Moerkens. 

 

 

mailto:Fredihagedoorn@lievevrouweparochie.nl
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Bezinning 

 
Veilige afstand en afstandelijkheid 
 
Afstand houden 
Zo vaak veiliger dan gedacht 
in het verkeer 
zo vaak net niet gezien 
zo vaak net niet geraakt 
de schrik in het hart 
 
Afstand houden 
Zo vaak gewenster dan gedacht 
in het mensenverkeer 
Zo vaak te dichtbij gekomen 
Zo vaak te weinig eigen ruimte 
de adem benomen 
 

Afstand houden 
Zo vaak noodzakelijker dan gedacht 
in het groeiende relatieverkeer 
Zo vaak meer angst dan vermoed 
Zo vaak meer wonden dan geweten 
ongewenst geblutst 
 
Afstand houden 
Zo vaak verward met afstandelijkheid 
in het nabije omgaan 
Zo vaak een groet gewenst 
Zo vaak meer vriendelijkheid 
mooi makende verbinding gezocht. 

Er is heel wat te doen om afstand houden, maar ook om dode hoeken, net niet gezien. De afloop 
kan fataal zijn. Ik zat naast de bestuurder. Zij zag hoe iemand ineens rechtsaf sloeg om groen te 
halen. Het ging op het nippertje goed. Ik zag het vaak toen ik nog vooraan kon zitten in bus en 
tram. Het ging weer net goed. "Dat gebeurt dagelijks meerdere keren", zei een chauffeur. Nu is er 
dat gewenste afstand houden waar je komt en tegelijk is er dat zoeken naar gezelligheid en 
verbinding. Hoe onderscheid je gewenste afstand van ongewenste afstandelijkheid? 
 
Marinus van den Berg in Gerardus Magazine oktober 2020 - nummer 7 
 
 
Kijk voor meer inspiratie en bezinnende teksten 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. 

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

