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Van de redactie
“Gewoon!?” Dat was de aanhef van “van de redactie”voor nummer 
3 van de vorige jaargang. Ik was daar al begonnen, ook al zaten 
we toen al een hele tijd in de beperkingen van de lock down. 
(Een nieuwe term die nu helaas al net zo gewoon is als koffie.) 
Uiteindelijk moesten we nummer 3 van die jaargang schrappen 
vanwege de alom heersende onzekerheid over wat wel en niet 
mocht. Kennelijk went alles, want we zijn nu aan nummer 3 van de 
13e jaargang, maar “gewoon”? Somberen dan maar?

Nee, niets van dat al. Het voorjaar dient zich aan en dat merken we 
overal aan. Voorjaar, jong, nieuw leven. Zo zijn de vieringen van de 
Eerste Heilige Communie begonnen. Een inhaalslag van vorig jaar 
samen met de nieuwe kinderen die nu aan de beurt zijn. Uiteraard 
leest u hierover in dit nummer. Nieuws in een aantal artikelen ook 
van de iets oudere jeugd van onze geloofsgemeenschap.
Er zijn natuurlijk de bijna vaste rubrieken. Berichten van het 
bestuur en uit de PCC, artikelen van de cantores en over de 
koorgeschiedenis van HMR. Een mooi interview met diaken 
Jan Foesenek vanwege zijn jubileum. Ook wordt u uitgebreid 
bijgepraat over de 77e Maria Ommegang die natuurlijk ook lijdt 
onder de Coronabeperkingen. Uitgelegd wordt hoe en waarom 27 
juni voor ons allemaal toch weer een heel speciale dag wordt.

Verder van alles wat er toch maar weer “gewoon” gedaan 
wordt in onze parochie. Alleen de activiteiten die vergaderen in 
een groter gezelschap eisen, verlopen moeizaam. Iedereen is 
“schermvergaderen” al lang beu. Alles bij elkaar toch een zeer 
lezenswaardige inZOOMen.
Met u hoopt de redactie toch dat er weer “gewoon” een nummer 4 
kan uitkomen. Als u daarvoor iets te melden heeft, hebben we uw 
bijdrage graag op uiterlijk op 10 september.

Ton Segers

Colofon
Jaargang 13 nummer 3, 2021
Dit blad is een uitgave van de Lievevrouweparochie te Bergen op Zoom en 
verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 14.000 stuks.

Redactie:
Jan Foesenek: janfoesenek@lievevrouweparochie.nl;
tel. 0164 233 574 (parochie)
Corrie Hamers: corriehamers@home.nl; tel. 0164 244 983 (privé)
Ton Segers: tonasegers@hetnet.nl; tel. 0164 241 181 (privé)
Lucie Venmans: lucievenmans@hotmail.com; tel. 0164 252 646 (privé)
Liesbeth Verboven: verbovengielen@kpnmail.nl; tel. 0164 652 023 (privé)
William Vertelman: william_vertelman@hotmail.com; tel. 06 1206 9992 (privé)

Pastoraal team:
Jan Foesenek, diaken / teamleider
Fredi Hagedoorn - Timmermans, pastoraal werkster
Anton Janssen, diaken
Paul Verbeek, pastoor

Parochiecentrum Lievevrouweparochie:
Burgemeester Stulemeijerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom;
E-mail: info@lievevrouweparochie.nl; tel. 0164 233 574
Maandag t/m donderdag: 09.00-12.00 uur; 13.00-15.30 uur
Vrijdag: 09.00 -12.00 uur
Bankrek. nr. parochiebijdrage: NL90 RABO 0106 1051 83
t.n.v. RK Lievevrouweparochie
Bankrek. nr. misintenties: NL52 RABO 0106 1890 93
t.n.v. RK Lievevrouweparochie
De Lievevrouweparochie is een ANBI instelling met RSIN nummer 002572084.
Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk vrijdag 10 september te 
worden aangeleverd. Het nummer verschijnt in de week van 27 september.
Kopij sturen naar: inzoomen@lievevrouweparochie.nl.
Foto Mariabeeld voorpagina: Foto Dick Vermaas
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Overzicht vieringen
IN HET WEEKEND:
IN HET WEEKEND:
St.-Gertrudiskerk:  Zondag  09.30 uur; 
 ingang: Kerkstraat
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 kerk 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:  Donderdag 14.30 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 is het aan te raden 
de website van de parochie te raadplegen of in de 
Bergse Bode te kijken of de vieringen doorgaan.
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Wijziging aantal kerkbezoekers
Per 5 mei 2021 is het maximum aantal toegestane kerkbezoekers 
veranderd:

Sint Catharinakapel
In de Sint Catharinakapel blijft het aantal kerkbezoekers 
vastgesteld op 30 exclusief personeel. Reserveren is verplicht op 
telefoonnummer 244 983 (alle werkdagen).

OLV van Lourdeskerk en St.-Gertrudiskerk
•  Zowel voor de Parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes 

als de Stadskerk Sint-Gertrudis wordt het aantal kerkbezoekers 
vastgesteld op 75 exclusief personeel.

•  Voor de viering op zon- en feestdagen om 11.00 uur in de OLV 
van Lourdeskerk blijft reserveren verplicht. Voor de viering op 
zaterdag om 17.00 uur in de OLV van Lourdeskerk is reserveren 
aangeraden, maar niet verplicht. Voor een viering in de OLV van 
Lourdeskerk kun je op werkdagen reserveren tussen 9.30 en 
11.30 uur telefoonnummer 234 867.

•  Voor de viering op zondagmorgen om 9.30 uur in de  
St.-Gertrudiskerk is reserveren aangeraden, maar niet verplicht. 
Voor de St.-Gertrudiskerk kun je reserveren tussen 9.00-12.00 
of 13.00-15.30 uur (behalve vrijdagmiddag) telefoonnummer 
233 574.

Registratie is altijd verplicht 
Voor alle vieringen is en blijft registratie verplicht voor de aanvang 
van de viering tot het aantal thans toegestane kerkbezoekers. Als 
deze vieringen een toestroom krijgen van steeds meer dan 75 
kerkbezoekers, wordt reserveren weer ingesteld.

Uitvaarten in de kerk
Voor uitvaarten blijft het aantal kerkbezoekers vastgesteld op 100.

Bijzondere vieringen 
Reserveren voor bijzondere vieringen, zoals uitvaarten en Eerste 
H. Communie blijft verplicht.

De volgende regels blijven gelden:
- Vooraf dienen de handen te worden gereinigd.
- Mondkapje is verplicht bij alle verplaatsingen in de kerk.
- Bij de vredewens worden geen handen geschud.
- De communie wordt achter het kuchscherm uitgereikt.
- De communie wordt alleen op de hand uitgereikt.
-  In het lopen in de kerk moet de 1,5 meter afstand worden 

gerespecteerd.
-  Heb je klachten, die (kunnen) wijzen op corona, kom dan niet 

naar de kerk.
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Het verschil maken
Lieve mensen,
De vakantieperiode staat weer voor de deur. Zoals vorig jaar zal 
het anders zijn dan de voorgaande jaren. Toen konden we even 
alles de boel de boel laten en uitzwermen over de hele wereld. 
Na al de reisindrukken over andere vormen van ontspanning 
begonnen we met de start van het nieuwe schooljaar fris met tal 
van activiteiten.

Of we kunnen reizen is onduidelijk. Tal van andere vormen van 
ontspanning zijn nog steeds beperkt wanneer ik dit stukje schrijf. 
Het virus heeft de hele wereld al meer dan een jaar in haar macht 
en heeft vele levens geëist. Dat is een diepe wonde. Ze heeft het 
goede, maar ook het kwade in ons mensen losgemaakt. Dit zorgt 
voor een wereld van verschil. Er zijn mensen, die zich niet meer 
in kunnen houden en die een golf van geweld en vernielingen 
aanrichten.

Daar tegenover staan de mensen, die overuren maken in de hoop 
het leven van hun medemens te kunnen redden. Vaak worden 
ze genoemd en terecht: de mensen in de zorgzame beroepen. 
Voor mij maken ze het verschil. Ik heb grote bewondering en 
diep respect voor deze kanjers. Dat geldt ook voor zovelen op 
de achtergrond: mensen in de winkels, vrachtwagenchauffeurs, 
mensen in de schoonmaakdienst en vele anderen. In stilte doen 
ze de dingen die ze doen. Ze vinden het gewoon, maar het is 
buitengewoon.

Bij gelegenheid van koningsdag zijn een aantal van hen terecht in 
het zonnetje gezet, ook vier van onze parochie. Ik ben er super 
trots op. Wat zij gewoon vinden, is buitengewoon. Ze maken  
het verschil en hopelijk blijven ze ons uitnodigen om ook het 
verschil te willen maken. Zo zou immers de leerling van de Jezus 

moeten zijn: gewoon de dingen doen, die eigenlijk buitengewoon 
zijn en daardoor de wereld extra kleur geven: laten zien dat  
zorgen voor elkaar onze opdracht is. Moge we zo bouwen aan Gods  
Rijk op aarde.
Laten we samen het verschil maken!

Uw pastoor Paul Verbeek
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Maria Ommegang in 2021
Zij maakt het verschil

Ter gelegenheid van de 77e Maria 
Ommegang houden we een 
bijzondere driedaagse. Op vrijdag 25 
juni steken we een kaarsje op voor 
Maria in de St.-Gertrudiskerk. Om 
19.00 uur begint de gebedsviering 
en hierna is de kerk tot 21.00 uur 
open voor gebed en bezinning. Op 

zaterdag 26 juni wordt het Mariabeeld van de Ommegang plechtig 
voor het altaar geplaatst en is er een gezongen Mariavesper om 
19.00 uur in de St.-Gertrudiskerk.

Op zondag 27 juni is om 9.30 uur de plechtige eucharistieviering 
in de St.-Gertrudiskerk met medewerking van HMR. Om 11.00 uur 
is er een plechtige eucharistieviering in de OLV van Lourdeskerk 
met medewerking van het kerkkoor onze Lieve Vrouw van 
Lourdes. Om 13.30 uur is een feestelijke eucharistieviering in 
de St.-Gertrudiskerk met hierna een kleine ommegang door de 
kerk zoals in 2020. Deze viering wordt verzorgd door leden van 
HMR en zal rechtstreeks uitgezonden worden via ZuidWest TV. 
Aansluitend volgt er (ook weer direct uitgezonden door ZuidWest 
tv) een film van ongeveer een uur met daarin twaalf gekozen 
fragmenten uit onze gebruikelijke Ommegang.
Veel mensen ook in onze stad willen met Maria het verschil 
maken. Bij Maria ervaren ze steun en kracht. Hopelijk mogen we 
veel mensen bereiken met deze aangepaste Maria Ommegang 
2021. Om onze stad extra feestelijk te maken, kunnen we de 
Ommegangvlag uitsteken.

Vrede en Alle Goeds
Pastoor Paul Verbeek

77e Maria Ommegang nog niet als vanouds….
Dit jaar worden wij er voor het tweede jaar op rij mee geconfronteerd 
dat het Coronavirus de mogelijkheden voor een traditionele Maria 
Ommegang beperkt. Begin mei, als ik dit stukje voor inZOOMen 
schrijf, zijn er eerste versoepelingen in de beperkende maatregelen 
van onze regering doorgevoerd.

Foto Dick Vermaas

6



Maar nu staat het stappenplan dat gepresenteerd is, 
door oplopende besmettingcijfers al weer onder druk. 
En zelfs als dat plan onverkort zou kunnen worden 
doorgezet, is het op zondag 27 juni a.s. nog niet ver 
genoeg verruimd, om zoveel personen verantwoord 
op straat te brengen.

Het Bestuur van de Maria Ommegang worstelde enorm met dit 
gegeven in de wetenschap dat zowel deelnemers als publiek 
langs de kant en thuis aan de TV hunkeren naar ‘een normale 
situatie’ waarin iedereen weer de dingen kan doen die we gewend 
waren. En daar hoort ook een Maria Ommegang bij mét inzet van 
alle deelnemers zoals we daar altijd al op konden rekenen. Aan 
een dergelijke stoet, maar ook aan een variant, zit een behoorlijke 
voorbereidingstijd. Daarom heeft het Bestuur en daarbij ook de 
werkzame commissies, recent moeten besluiten om de Maria 
Ommegang van 2021, net als vorig jaar, in een alternatieve vorm 
te houden.

Het programma van zondag 27 juni vindt u hierboven 
in de bijdrage van pastoor Paul Verbeek

De film van de fragmenten uit de Ommegang is met een heel 
beperkt aantal deelnemers vooraf, in de maand juni, opgenomen. 
Deelnemers die dit jaar door deze bijzondere omstandigheden 
weer geen rol kunnen krijgen, vragen we om begrip en roepen 
hen op hun beschikbaarheid en inzet voor onze unieke Dankstoet 
nog een jaar uit te stellen.
Details over tijden en wellicht bijwonen van de viering 
worden nog bekendgemaakt. Uiteraard op onze website  
www.mariaommegang.nl, maar ook via de media.
We hunkeren naar uw belangstelling!

Hans Stumpel

VACATUREBANK
Degene die interesse heeft in onderstaande vacatures 
kan contact opnemen met het parochiecentrum.

Werkgroep Seniorenontmoetingsmiddagen 
Wie wil meedenken en meewerken aan de middagen die wij in de 
St.-Gertrudiskerk organiseren voor de senioren in onze parochie? 
In de Kerst- en Paastijd zijn er vieringen in de Ontmoetingskerk en 
na afloop is er een gezellig samenzijn.

Werkgroep Rouw en Verlies
Wij zoeken iemand die de vieringen van Rouw en verlies actief 
mee vorm wil geven. Deze vieringen worden 1 keer per kwartaal 
op zondagmiddag gehouden. Voorafgaand aan de viering 
vergaderen we op een woensdagochtend van 10:30 tot 12:00 uur.

Werkgroep Zin op Zaterdag
Iedere eerste zaterdag van de maand organiseren we eigentijdse, 
inspirerende bijeenkomsten voor mensen die elkaar willen 
ontmoeten, om samen met anderen spiritualiteit en zingeving te 
beleven. 
We zijn op zoek naar iemand die actief mee wil denken en vorm 
wil en kan geven aan de invulling van deze bijeenkomsten. 
Ook zoeken wij iemand die hand- en spandiensten kan verrichten 
bij de voorbereiding en uitvoering van de bijeenkomsten van Zin 
op Zaterdag.

Livestream bij mensen thuis
Van diverse kanten bereikte ons het bericht dat er parochianen 
zijn die ook graag via de livestream verbonden zouden willen zijn 
bij de vieringen, maar niet weten hoe ze dat kunnen doen. Om 
mensen thuis wegwijs te maken bij het kijken van de livestream, 
hebben we hulp nodig. Wil jij andere parochianen hierbij helpen? 
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Meld je dan aan.
Je helpt parochianen de website van de livestream te vinden en 
stelt deze website desgewenst in als favoriete pagina, zodat de 
livestream daarna gemakkelijk te vinden.

Voor aanmelding, vragen of een intakegesprek kunt u contact 
opnemen met het parochiecentrum: 
Telefoonnummer 0164 233 574 of via info@lievevrouweparochie.nl

Gerard Akkermans, Parochiecoördinator

Van de bestuurstafel
Beste parochianen,
Bij onze vrijwilligers van de Lievevrouweparochie en de Maria 
Ommegang zijn er harde werkers, die jarenlang actief zijn. Bij het 
uitreiken van de Koninklijke onderscheidingen zijn er maar liefst 
vier lintjes uitgereikt aan mensen uit ons sterk vrijwilligersleger. 
Eind april zijn er lid in de Orde van Oranje - Nassau geworden: 
Frans van den Berg, Adri Meesters, Ton Segers en Rinus Verhees. 
Gefeliciteerd met de onderscheiding!

Nog meer goed nieuws! De beperkingen in deze coronatijd zijn 
iets versoepeld. Het gevolg is dat voor de eucharistievieringen in 
onze kerken niet meer 30, maar 75 bezoekers kunnen worden 
toegelaten. Het is nu uitkijken naar het moment, dat de regels voor 
de vieringen geen maximum aantal kerkgangers meer hebben. De 
tijd van volle kerken komt wellicht spoedig heel dichtbij. Ik dank 
ons pastoraal team voor alle inspanningen die zijn geleverd om in 
de huidige, moeilijke omstandigheden de dienstverlening op hoog 
niveau te houden.

Zowel in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, als in de St.-
Gertrudiskerk, is de streaming op orde. Dit betekent dat vieringen 
rechtstreeks thuis, op het computerscherm, kunnen worden 
gevolgd. Ook is het mogelijk dat op een later tijdstip naar een van 
onze uitzendingen wordt gekeken. In beide kerken zijn er nu enkele 
vrijwilligers actief om de technische handelingen te verrichten, 
waardoor de bijeenkomsten goed in beeld worden gebracht. Om 
de uitzendingen ook in de toekomst te kunnen blijven continueren, 
is wat extra hulp zeer welkom. Mocht u belangstelling hebben, 
laat het dan weten aan een van de leden van ons pastoraal team.

De financiën in onze parochie raken meer en meer op orde. Er is 
kritischer dan ooit naar uitgaven gekeken en daar waar mogelijk 
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is er bezuinigd. Aan de ontvangstenkant is er ook een en ander 
gebeurd, waaronder de zeer welkome ontvangsten van u door 
mee te doen aan de actie Kerkbalans. Ook hebben wij extra 
middelen ontvangen van enkele welwillende geldgevers. Hierdoor 
is het totaal aan ontvangsten en uitgaven nagenoeg in evenwicht. 
Toch blijft het extra waakzaam zijn op de financiën, omdat we 
structureel nog niet sterk genoeg staan om mogelijke tegenvallers 
te kunnen opvangen.

Het bestuur is uitgebreid door de komst van Piet van Schilt voor 
gebouwen en beheer, en John Maas, een naamgenoot van een 
voormalig bestuurslid, als 2e penningmeester. Voor beide heren 
is de officiële benoeming ontvangen van het bisdom. Door 
deze versterking kunnen we ook kwalitatief op niveau blijven 
functioneren als bestuur.

Verder wil ik alle mensen danken die het vertrouwen in onze 
parochie hebben behouden. Ook nog een groot compliment voor 
de velen die zich in hun vrije uren inzetten voor onze parochie. 
Wat wordt er veel gedaan! Dank hiervoor.

Namens het bestuur van de Lievevrouweparochie

Jan van Wijk

Bericht vanuit Parochiële 
Coördinatie Commissie (PCC)
Beste vrijwilligers,
In de eerste plaats wil ik jullie allemaal een groot compliment 
geven voor het feit hoe jullie het werk in deze moeilijke tijd toch 
hebben gedaan en ook al zolang. Vaak door je aan te passen aan 
de situatie en zeker ook door heel goed op je gezondheid te letten. 
Hartelijk dank hiervoor.

Wij hebben ook niet stilgezeten
Binnen de PCC is een kleine commissie bezig met het 
verwerken van de ingeleverde profielen en protocollen. We zijn 
hiermee al flink opgeschoten. Dank voor jullie medewerking 
maar van sommige werkgroepen missen we er nog. Daarom 
een vriendelijk verzoek aan de contactpersonen (die het nog 
niet hebben gedaan) hun profielen en protocollen alstublieft 

9



in te leveren. Het is belangrijk om te precies te weten wat alle 
werkgroepen doen en op welke manier. Dit is ook van belang 
voor de nieuwe vrijwilligers zodat we deze goed kunnen 
informeren.

Beste mensen, kijk ook eens naar de vacatures
Hoort u een familielid, buur of kennis weleens zeggen; ik heb 
tijd en zou best iets willen doen maar weet niet wat en waar. 
Laat ze dan met ons contact opnemen, wij hebben zeker een 
invulling. Uiteraard houden we rekening met de wensen en 
kijken heel goed of deze in te passen zijn in onze organisatie. 
Vele handjes maken …
Belangrijk is ook het doorgeven van mutaties binnen uw groep 
zodat de gegevens blijven kloppen.

Alle goeds en blijf gezond.
Namens de PCC

Gerard Akkermans

Jan Foesenek twaalf en een 
half jaar diaken
11 april 2021 was het 12½ jaar geleden dat Jan Foesenek tot 
permanent diaken werd gewijd. Dit jubileum is een mooie 
gelegenheid om Jan te laten vertellen hoe hij tot deze stap is 
gekomen.

Jan was in zijn ”vorig leven” werkzaam in het bedrijfsleven, bij 
Rijkswaterstaat en actief in management, opleidingen en besturen. 
De omwenteling begon in 1996, tijdens een besturencurcus van 
het Diocesaan Pastoraal Centrum (DPC) toen hem werd gevraagd 
of hij er al eens aan gedacht had om pastor te worden. Daar had 
onze diaken nog nooit over nagedacht maar de vraag bleef vanaf 
dat moment in zijn hoofd hangen. Hij ging zich oriënteren op het 
werk van pastoraal werker of diaken.

Onze jubilaris is geen acoliet of lector geweest in zijn parochie, 
maar hij heeft wel tien jaar gezongen in het kerkkoor, is 
administrateur en docent automatisering geweest en heeft 
jarenlang bestuurswerk in de parochie gedaan. Al doende krijg 
je zicht op wat moet gebeuren in een parochie: het gaat erom 
Gods Woord voortgang te geven. Na lang nadenken sprak het 
diakenzijn hem het meest aan. Diaken Co van Bekkum was zijn 
inspiratiebron en een goed voorbeeld en echtgenote Ria heeft 
hem aangemoedigd om te doen wat hij nu is geworden.

In 2002 startte Jan met de zesjarige opleiding. Vier jaar lang om 
de twee weken op vrijdagavond naar Hoeven, zondagmiddag 
naar huis, tussendoor vier dagen blijven werken en elke avond 
en in het vrije weekend studeren. Het waren veel vakken, veel 
huiswerk en ook omschakelen van positie, want je gaat van 
leidinggevende naar student in de schoolbanken. Na vier jaar 
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volgt de stageperiode en kun je je werk niet meer aanhouden. 
Je moet ontslag nemen en toevallig kwam op dat moment ook 
het aanbod om hoofd opleidingen bij Rijkswaterstaat te worden. 
Dat aanbod heeft hij afgeslagen maar alle opgebouwde knowhow 
neem je mee in je verdere leven. Na 73 tentamens en presentatie 
van zijn eindscriptie “Euthanasie in het parochiepastoraat” was het 
dan zover: de wijding tot permanent diaken in de parochiekerk van 
de H. Moeder Gods in Roosendaal door de toenmalige bisschop 
van Breda, Mgr. Van den Hende.

Jan vertelt: “Om permanent diaken te mogen worden, moet je 
minstens vijf jaar getrouwd zijn en is je echtgenote verplicht haar 
toestemming te geven bij de wijding. Mijn huwelijk met Ria is mijn 
eerste roeping en het diakenzijn mijn tweede roeping.” Hij vult 
aan dat hij nooit spijt heeft gehad van deze omwenteling want het 
heeft hem gebracht waarop hij gehoopt had. Als diaken haal je de 
druk bij de priester weg omdat je een aantal Sacramenten mag 
toedienen. Je bent effectief in het pastoraat werkzaam bij doop- 
en huwelijkvoorbereiding en uitvaarten. Verder vindt hij dat de 

verhoudingen tot de kerk de afgelopen twaalfeneenhalf jaar zijn 
veranderd. Veel jonge mensen en jongeren hadden een negatief 
beeld van de kerk. Dat negatieve is weg, er is meer openheid naar 
elkaar toe en dat is bemoedigend.
Tot slot noemt onze jubilaris twee punten die hij belangrijk vindt 
voor de Lievevrouweparochie en hij is nieuwsgierig hoe wij dat 
gaan invullen. Het zijn:

1. Trots zijn op onze parochie.
2. De uitdaging aangaan voor de missionaire parochie.

Jan licht toe:
We mogen trots zijn op wat we hebben als parochie, dat er zoveel 
gebeurt en dat er veel georganiseerd wordt. De enorme vitaliteit in 
de Lievevrouweparochie valt hem op. Er is veel te doen voor het 
Jeugd- en Jongerenpastoraat en voor jong Volwassenen zonder 
dat we de ouderen verwaarlozen. We doen voor alle doelgroepen 
het beste.

Die uitdaging is belangrijk. We moeten meer parochianen 
aantrekken voor het uitvoerende werk voor parochie en voor 
elkaar. Dat we weten allemaal leerling van Jezus te zijn of te 
worden. Ook met de Maria Ommegang dragen we het geloof uit. 
Door gastheren of gastvrouwen aan te stellen die mensen welkom 
heten in de kerk en hun wegwijs maken is gastvrij pastoraat. Het 
is de missionaire kerk die naar buiten treedt en dat is de uitdaging 
waar we voor staan om meer mensen erbij te betrekken.

In oktober hoopt onze diaken zijn jubileum samen met alle 
parochianen te vieren. Samen met hem kunnen wij de uitdaging 
aan en gastvrij zijn zodat iedereen zich in onze parochie welkom 
en trots voelt.

Lucie Venmans
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Dankbetuiging
Zondag 11 april 2021 was de datum van mijn 12 ½ 
jarig jubileum als diaken van het Bisdom van Breda. In 
de drie parochiële Eucharistievieringen in het weekend 
van 10 en 11 april is dit op bescheiden wijze herdacht. 
Ik hoop in oktober dit jubileum te kunnen vieren samen 
met de parochianen van de Lievevrouweparochie.

Graag dank ik u voor de aandacht die naar aanleiding 
van mijn jubileum, aan mijn vrouw Ria en aan 
mij is gegeven. Wij danken u voor uw hartelijke 
telefoontjes, gelukwensen in appjes, e-mailberichtjes, 
bemoedigende brieven en toespraken, mooie kaarten 
en bloemen en in ontvangen attenties. Op die manier 
is het ondanks de beperkingen van het coronavirus - 
boven verwachting - toch een heel bijzonder feestelijk 
weekend geweest! Het heeft ons aangenaam verrast!

Nogmaals hartelijk dank daarvoor - 
mede namens mijn vrouw Ria,

Diaken Jan Foesenek

150 jaar koorgeschiedenis 
HMR

HMR in actie tijdens een hoogfeest in de St. Gertrudiskerk  
(foto Toine Asselbergs)

Op 19 maart (de naamdag van de H. Jozef) was het precies 150 
jaar geleden dat het plantje dat later een hele hortus zou worden 
zijn kopje boven de grond stak. Op die dag in 1871 traden het 
koor en de harmonie van de Sint Josephs Gezellen Vereniging 
voor het eerst publiekelijk op, bij het éénjarig bestaan van de 
vereniging. Precies een jaar later werd het ‘gezellenhuis’ in de 
Van Hasseltstraat in gebruik genomen, waar vanaf dat moment 
gemusiceerd werd onder leiding van B.P. Vergroesen. 
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De grote animator van de gezellen was kapelaan Max Smits (1837-
1905), die in 1884 ook de rector werd van het nieuwe hulpkerkje 
(in de volksmond ‘Smitskerkje’ genoemd) in de Sint Josephstraat. 
Het gezellenkoor, inmiddels onder leiding van L. Brogtrop en later 
van Jan Gieles, werd daar vanzelfsprekend onder de naam ‘St. 
Josephkoor’ het kerkkoor. De harmonie was inmiddels Kolping’s 
Zonen gaan heten. In 1913 werd het Smitskerkje vervangen door 
de nieuwe St. Josephkerk en het koor verhuisde mee.

Jan Gieles werd in 1931 opgevolgd door zijn zoon Arie tot Chris 
van den Boom het overnam in 1954. Vanaf 1962 werd onder 
leiding van Hans Smout het dameskoor ‘Ave Mater’ geïntegreerd, 
kwam er een instrumentale groep bij en werd de naam Hortus 
Musicus Religiosus aangenomen. In 1969 werd de St. Josephkerk 
gesloten en verhuisde HMR naar de H. Maagdkerk, tot de sluiting 
in 1987. Vanaf die tijd is de St.-Gertrudiskerk de thuisbasis. In 
2010 ging Hans Smout met pensioen en hij werd opgevolgd door 
Marcel van Westen, die in 2013 naar Duitsland vertrok. Na enkele 
interim-dirigenten nam Koert Damveld het stokje over in 2016. 
De viering van dit bijzondere jubileum is vanwege de coronacrisis 
helaas voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Koert Damveld

Proficiat
Het pastoraal team en het parochiebestuur feliciteren de 
gedecoreerden van harte. Zij hebben hun lintje dubbel en dwars 
verdiend!

Frans van den Berg
Frans was bij verschillende organisaties betrokken als bestuurder, 
toezichthouder en penningmeester: Stichting Sint Nicolaas, 
Harmonie Concordia en Geschiedkundige Kring. En nu nog 
steeds actief penningmeester SBM (in het verleden ook gids) 

en Stichting Sint-Gerarduskapel, lid van de Adviescommissie 
Congregatie van de Zusters Franciscanessen en betrokken bij de 
Maria Ommegang.

Ton Segers
Ton is al sinds de jaren 70 vrijwilliger bij de Lievevrouweparochie. 
Hij was voorzitter van de Parochiële Coördinatie Commissie 
en is tegenwoordig lid van de parochieraad en redactielid van 
het parochieblad. Ook is Segers al meer dan tien jaar lector en 
lekenvoorganger in de vieringen in de Onze Lieve Vrouw van 
Lourdeskerk en soms ook in verzorgingshuizen in Bergen op Zoom.

Adri Meesters
Adri is vooral bekend als wandelaar. Hij was ook kernvrijwilliger 
voor de Heilig Hartkerk, waarvoor hij zich meer dan 40 jaar heeft 
ingezet. Hij hielp bijvoorbeeld mee met de processietochten naar 
Lepelstraat en verleent nog steeds hand- en spandiensten voor de 
Lievevrouweparochie.

Rinus Verhees
Rinus is koster en lector in de St.-Gertrudiskerk in Bergen op 
Zoom. Daar bereidt hij elke week de mis voor, maakt roosters 
voor kosters en vrijwilligers, is gastheer en levert hand- en 
spandiensten. Ook is Rinus al sinds 1971 lid van het koor Hortus 
Musicus Religiosus. De tenor is daar niet alleen zingend lid, maar 
ook hoffotograaf die alle belangrijke optredens en gebeurtenissen 
vastlegt. Verder is hij al sinds de oprichting gids bij de Stichting 
Bezichtiging Monumenten, vroeger de Stichting Stadsgidsen. En 
natuurlijk is de St.-Gertrudiskerk in Bergen op Zoom de plek waar 
hij bezoekers rondleidt.

Bron: Zuidwestupdate.nl
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Jij
Jij kunt een schouder zijn
voor een mens in verdriet
en verlorenheid.
Jij kunt een arm zijn
om een mens in de kou.
Jij kunt een licht zijn
voor een mens struikelend
in het donker.
Jij kunt een vuur zijn
voor een mens verkild
in het leven.
Als we elkaar laten voelen:
jij mag er zijn,
jij bent goed,
jij kunt een schouder zijn,
jij kunt een arm zijn;
Als we elkaar laten voelen:
ik ben een schouder voor jou,
ik ben een arm om je heen,
een licht op je levenspad:
er zal minder eenzaamheid zijn.

Marinus van den Berg 2006

Cantores
Nog steeds leven we samen onder moeilijke omstandigheden 
i.v.m. COVID 19. Nog steeds sterven er mensen die besmet 
zijn geraakt door het virus. Velen worden nog ziek, ernstig 
of minder ernstig. Er zijn gelukkig vaccins die uiteindelijk 
kunnen zorgen dat de samenleving weer open kan.

De pandemie heeft gezorgd 
voor allerlei belemmeringen 
waaronder in een koor 
samenzingen in de kerk. Dat is 
toch onze taak? In Bergen op 
Zoom doen we dat al eeuwen. 
De beroemde componist Jacob 
Obrecht, 15e eeuw, werkte een 

aantal jaren in de St.-Gertrudiskerk. Een groep kanunniken en 
een aantal knapen verzorgden de liturgische gezangen onder 
zijn leiding. Het moet van hoge kwaliteit geweest zijn, gezien de 
moeilijkheidsgraad van zijn composities.

In 1987 vierden we het 700-jarig bestaan van Bergen op Zoom. 
In de St.-Gertrudiskerk vond in dat kader een grandioos spektakel 
van muziek en spel plaats. Er werd kerkmuziek door de eeuwen 
heen ten gehore gebracht door koren en orkesten in wisselende 
samenstellingen en solisten. Het was een weergave van de 
veelzijdigheid en de kwaliteit van Hortus Musicus Religiosus van 
Hans Smout. In de katholieke traditie had elke parochiekerk zijn 
eigen koor en dat droeg de naam van de heilige naar wie de kerk 
genoemd was. Was het een vooruitziende blik van Hans Smout 
om het gemengde koor (ook met vrouwen) van de St. Jozefkerk 
de nieuwe naam te geven, die een begrip zou worden: “Hortus 
Musicus Religiosus”?
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Vele kerken werden gesloten; St. Joseph, Martelaren, Paulus, 
H. Hart, Goddelijke Voorzienigheid en Antonius Abt. En na de 
omvorming van de Maagd tot schouwburg gingen we met zijn 
allen naar de St.-Gertrudis. Het is natuurlijk ook geen toeval dat er 
diverse prachtige orgels, door de bijzondere kennis en bemoeienis 
van Hans Smout, in de St.-Gertrudiskerk staan.

De cantores hebben hun ruime ervaring opgedaan bij Hortus 
Musicus Religiosus. Onder de huidige omstandigheden 
kunnen zij de kerkmuziek op verantwoorde wijze laten klinken. 
En dat wordt zeer gewaardeerd door de kerkbezoekers en 
voorgangers. Het is fijn om in de tehuizen zoals Stuyvenburgh, 
Jacqueline, Het Nieuwe ABG, Meilust en de kapel van St. 
Catharina te zingen. We hopen echter dat spoedig weer de 
koren tonen en laten horen wat het betekent om de kerkmuziek 
in stand te houden. Dat is waar we allemaal voor staan!!

Namens de cantores
Jacques Hermans

Kerkkoor Onze Lieve Vrouw 
van Lourdes

Beste lezers,
2020 en 2021 zullen in de boeken gaan als bijzondere jaren, 
waar veel niet kon of mocht. Het is al het tweede jaar dat de 
pandemie zijn sporen achterlaat, zowel privé, op het werk als 
in de vrijetijdsbesteding. Ons Kerkkoor Onze Lieve Vrouw van 
Lourdes probeert met een aantal leden de liturgische vieringen in 
de Parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes te ondersteunen, 
maar ook daar waar onze ondersteuning gevraagd wordt.
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Wij willen graag alle leden betrekken bij de koorzang met vier 
personen, maar (nog) niet iedereen durft het aan. Het is niet 
anders. Voor de muzikale leiding, voorzitter en bibliothecaris is 
het echt een puzzel om een zang- en repetitieschema te maken, 
waar alles en iedereen aan bod kan komen. Maar het zal niemand 
verwonderen dat we ernaar uitkijken dat we elkaar weer in de 
ogen kunnen kijken, samen zingen, lachen of meeleven. Tot 
die tijd proberen we op allerlei wijzen onze leden betrokken te 
houden bij het Kerkkoor door de wekelijkse nieuwsbrief, ons 
koorblad Koorcontact, door de acties van de dames van Lief en 
Leed, door de leden onderling en niet te vergeten de livestream 
van de (zondagse) vieringen vanuit de kerken. Het gevoel van 
verbondenheid wordt daardoor ook versterkt en menigeen zingt 
thuis zijn/haar partijtje hardop mee met de zangers van het koor. 
Hoe mooi is dat?

We hopen na het opheffen van de restricties ons ledenbestand 
op peil te houden of zelf te vergroten.  Dank aan eenieder 
die – op welke wijze dan ook – bijdraagt aan het gevoel van 
verbondenheid met ons Kerkkoor en daardoor uiteraard ook met 
de Lievevrouweparochie.

Astrid Halfhide

Geef mij je hand   
Ruim tweeëneenhalf jaar geleden verhuisden we met onze 
(toen nog) twee jonge kindjes naar Bergen op Zoom. Naast de 
gewone zondagsvieringen in de Lourdeskerk ontdekten we al 
snel de peuter-/kleutervieringen.

We vinden het belangrijk om onze kinderen bij het geloof en de 
parochie te betrekken, maar de eucharistieviering is voor hen vaak 
te moeilijk, duurt te lang of kan hun interesse niet vasthouden. 
Door regelmatig naar de peuter-/kleutervieringen te gaan, zien ze 
dat de Kerk er ook voor hen is. Ze kunnen volop op hun niveau 
meevieren door een kaarsje aan te steken, te zingen, naar een 
verhaal te luisteren en samen te bidden.

Ondertussen weten de kinderen precies hoe de vieringen verlopen 
en zien ze er dagenlang naar uit. Onze oudste dochter vindt het 
vooral leuk om tussen alle handjes met namen die van haar te 
vinden. Ons zoontje geniet het meest van lekker meedansen op 
papa’s arm. En de jongste, een baby nog, kijkt haar ogen uit: alle 
kindjes, kaarsen, muziek en natuurlijk de kerk zelf, die er vanaf het 
altaar helemaal anders uitziet dan vanuit de banken.

Wij ouders zien ook uit naar de vieringen. Echt samen ons geloof 
kunnen vieren, met andere gezinnen: dat doet deugd! We voelen 
ons gesteund in onze taak als geloofsopvoeders. De liedjes 
die we in de peuter-/kleutervieringen zingen, worden ook thuis 
regelmatig gezongen en tijdens het maken van de knutselwerkjes 
of kleurplaten praten we verder over wat er verteld werd in de 
viering.
We hopen nog heel vaak samen te vieren!

Ciska de Wit
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Eerste Heilige Communie
Op het moment dat we dit artikel schrijven, staan de vieringen 
van de Eerste Heilige Communie (EHC) op het punt te beginnen. 
Verdeeld over 11 (!) vieringen doen 53 kinderen hun EHC.

Een groot aantal kinderen (30) moest meer dan een jaar wachten. 
Zij zouden vorig jaar al hun communie doen maar door corona 
moesten we dat helaas uitstellen. Toen dachten we dat alles dit 
jaar wel weer wat normaler zou zijn. We weten nu dat dat helaas 
niet waar is.

En daar kwamen dit jaar 23 nieuwe kinderen bij. Zij deden hun 
voorbereiding vooral digitaal. Dat werkt niet zo goed als écht bij 
elkaar komen. Gelukkig kon de laatste bijeenkomst wel samen 
gedaan worden. In de tuin van de pastorie op de Burgemeester 
Stulemeijerlaan schilderden ze hun zelfportret. En samen met de 
30 communicanten van vorig jaar hadden ze een picknick in de 
tuin. Dat was een geweldige ochtend: je kon goed zien dat dit toch 
veel beter werkt dan een computerscherm. Want vriendjes van 
Jezus worden is moeilijk als je elkaar niet echt kunt ontmoeten.

Om juist dat persoonlijk ontmoeten te versterken, bezocht diaken 
Anton Janssen alle nieuwe communicanten thuis. Het werden 
mooie gesprekken en zo leerden ze elkaar toch wat beter kennen.

In mei begon de voorbereiding voor de vieringen zelf. De 
Weergoedmaakvieringen en het oefenen zijn deels nog aan de 
gang. We kunnen al wel laten zien hoe de kerk mooi onze OLV 
van Lourdeskerk versierd is. De St.-Gertrudiskerk versieren we 
binnenkort net zo mooi. In een volgende inZOOMen schrijven we 
een verslag over de vieringen, met natuurlijk mooie foto’s.

Namens de werkgroep
Diaken Anton Janssen

Een reactie van een van de ouders:
Het was een feestje!! We zijn heel erg blij met hoe alles is 
gegaan, echt een vrolijke mis!! En wat hebben ze het goed 
gedaan allemaal!! Trots op onze communie-kantjes!!!
Maar heel erg bedankt voor jullie mega inzet!!!!!!
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Tieners en jongeren in de tuin 
Wat was het gezellig, en wat was het koud! De eerste ontmoetingen 
van de tieners van On the Move en de jongeren van The Next Step 
vonden de afgelopen weken in de tuin van het parochiecentrum 
plaats. Eindelijk zagen we elkaar in het echt, en niet langer meer 
via ons beeldscherm.
Natuurlijk kun je online ook contact houden, maar als je in de grote 
groep online samenkomt, kun je niet lekker kletsen met elkaar. 
En kletsen en vriendschappen onderhouden, is toch wel een 
belangrijke motivatie voor de tieners en jongeren om mee te doen.

Woorden hebben kracht
Een inspirerend programma hadden we met de tieners, over 
Woorden die kracht hebben. We ontdekten dat alles wat je zegt, 
invloed kan hebben op een ander. En dat Paulus daar al in de 
Bijbel over schrijft. Je kunt het beste een waakhond voor je tong 
plaatsen, was zijn tip. De tieners vonden het een grappig beeld, 
maar ze begrepen het wel meteen.

Pasen
Vlak voor Pasen liepen we een kruisweg door de stad. Telkens 
hoorden we een nieuw stukje van het Lijdensverhaal van Jezus, 
en telkens beantwoordden de tieners een nieuwe vraag. Bij wie 
kan jij terecht als je verdriet hebt? Wat is het grootste probleem in 
de wereld nu? Wat betekent Pasen voor jou? Je merkt dan, dat de 
tieners echt gaan nadenken over wat er met Jezus gebeurd is en 
wat dat voor hen betekent.
De jongeren van The Next Step gingen vlak na Pasen nog verder 
met dit thema aan de slag. Ze keken naar de Paasfilm en deden 
daarna een Zweeds Loopspel in de tuin. Alle 45 opdrachten 
lagen kriskras door de tuin. Eén team lukte het om alle nummers 
binnen drie kwartier te vinden. Ze spraken met elkaar over de 
betekenis van Pasen, over zorgen voor elkaar en over de kerk. 

Ook de jongeren vonden het vooral erg leuk om elkaar weer te 
zien. Voor een volgende bijeenkomst lopen de ideeën uiteen van 
een galadiner (als dat mag van corona) tot een programma over 
Pinksteren. Passie hebben de jongeren in ieder geval genoeg!

Training
Tussen de bijeenkomsten door hebben de leiders van On the Move 
met elkaar een training gevolgd. Samen hebben ze nagedacht over 
de visie van On the Move: (rand)kerkelijke jongeren een plezierige 
avond geven en hen helpen in hun (geloofs)ontwikkeling. Daarna 
keek iedere leider wat hij of zij de komende tijd wil verbeteren. 
Goede voornemens hebben we gemaakt: meer contact maken 
met de tieners, hen bevestigen in hun zelfvertrouwen en echt 
aanwezig zijn in het moment. Over 66 dagen komen we weer bij 
elkaar, om te zien hoever iedereen is met zijn of haar verbeterpunt.

Pastor Fredi Hagedoorn
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Stagiair bij On the Move

Ik ben Kevin Ruiz (25) en zit momenteel in mijn 3e jaar van 
de opleiding Verpleegkunde aan de Hogeschool Zeeland in 
Vlissingen.

Voor mijn (pedagogische) minor Jeugd- en Gezinscoach loop ik 
stage bij de Lievevrouweparochie binnen de tiener-/jongerengroep 
“On The Move” en “The Next Step”. Vanuit mijn minor kijk ik mee 
met de leiders om te kijken of er een hulpvraag is waarmee ik 
aan de slag kan. Aan de hand van de hulpvraag ga ik proberen 
een interventie te bedenken en toepassen om de hulpvraag op te 
lossen. Het doel hiervan is dat deze interventie reproduceerbaar 
is voor de leiders, mits deze hulpvraag in de toekomst weer 
voorkomt. Ik ben ontzettend dankbaar dat de parochie mij de 
gelegenheid heeft gegeven om stage te lopen binnen “On The 
Move” en “The Next Step”.

Kevin Ruiz

SAVER tulpenactie
De afgelopen Covid - 19 periode zijn de medewerkers in 
het basisonderwijs, de zorginstellingen, horeca en ook 
de kermisexploitanten door het pastoraal team van de 
Lievevrouweparochie verrast met een kleine blijk van 
waardering. Woensdag 21 april waren de mensen van SAVER 
aan de beurt.

Deze mensen zijn elke dag op route om ons afval en allerlei ander 
materiaal wat op de straat of stoep belandt op te ruimen. Dat is 
zeker in Coronatijden geen leuk karwei. Om negen uur stonden 
we, op de stoep van het parochiecentrum aan de Stulemeijerlaan, 
klaar om de SAVERmedewerkers te begroeten en hun te bedanken 
voor hun werk.
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Het Pastoraal team van de Lievevrouweparochie heeft veel 
respect voor deze mensen en had bedacht dat het leuk zou zijn 
om hun in het zonnetje te zetten als dank voor hun goede zorgen 
voor ons en onze stad. Er is gesproken met SAVER en veertig 
boeketten tulpen werden gekocht om uit te delen. Er is gekozen 
voor de tulp, de bloem van onze stad, omdat verzorging ervan erg 
gemakkelijk is. De tulp houdt niet van veel water, dus de bloemen 
die ’s ochtends zijn uitgereikt, zien er ’s middags bij thuiskomst 
nog goed uit. 
De SAVERwagens kwamen om beurten aanrijden en de tulpen 
werden uitgereikt door pastoor Paul Verbeek, diaken Anton 
Janssen en diaken Jan Foesenek. Zij hebben de chauffeurs 
en hun bijrijders bedankt voor hun inzet en goede werk. De 
SAVERmensen lieten blijken dat zij blij waren met dit gebaar. De 
zon scheen, het was een mooie dag en zij toeterden en zwaaiden 
als ze later weer voorbijreden.

De boeketten zijn betaald door bijdragen van parochianen. Het 
zijn de kleine dingen die het doen: maar met elkaar en voor elkaar 
kunnen we veel bereiken.

Lucie Venmans

Katholiek Leven en Straten
Ruim 180 jaar bestaat de congregatie zusters Franciscanessen 
in Bergen op Zoom. Hebben deze en andere zusters (of nonnen) 
ook hun sporen achtergelaten in straatnamen? Als eerste 
kijken we naar de straten rondom het St. Catharinacomplex.

Onder op de foto de Vismarkt, met rechts op het plein de 
contouren van de oude visafslag. Echter de Vismarkt is niet de 
huidige naam van dit plein, want dit heet St. Catharinaplein. Deze 
naam heeft het plein gekregen in 1938 bij het 100 - jarig bestaan 
van de congregatie zusters Franciscanessen. Voordat de huidige 
voorgevel is geplaatst, zo een honderd jaar geleden, was er ook 
een noord en zuid Nonnenpoort om toegang te krijgen tot het 
complex.

20



Rechts zien we de Geweldigerstraat. Deze straat heeft eerst 
Nonnenstraat geheten, naar de “rijke” nonnen van het Sint 
Margrietenklooster. De Margrietenkapel is aan de rechterzijde 
op de foto zichtbaar, iets boven het midden. Deze is in de jaren 
50 – 60 van de vorige eeuw afgebroken. Bij de congregatie van 
de zusters Franciscanessen in Indonesië hangt een schilderij van 
deze kapel nog wel in elk gebouw van de congregatie. Zij hebben 
het schilderij meegenomen toen ze naar Indonesië vertrokken 
voor de Tweede Wereldoorlog.

Aan de achterzijde ligt de Minderbroederstraat. De straat is 
genoemd naar het Minderbroederklooster dat hier tot 1580 heeft 
gestaan. Links de Klaverstraat, deze is vernoemd naar het huis de 
Klaver. Deze naam heeft dus geen relatie met broeders, zusters 
of nonnen.

We mogen concluderen dat het katholieke leven duidelijk zijn 
sporen heeft nagelaten in de straatnamen in dit deel van onze 
stad. In onze stad komen ook voor Nonnenveld, Lambertijnenhof, 
Lambertijnenlaan. Dus ook op andere plaatsen in de stad is er een 
relatie met het vroegere katholieke leven.

Frans van den Berg

Zomerliedje
Dank je zon
Die mij warmte geeft

Dank je boom
Die mij schaduw geeft

Dank je wind
Die mij koelte geeft

Dank je vriend
Die dit met mij beleeft

Leo Mesman
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Familieberichten
Gedoopt: 
Niklas van Kuijck
Wisse Moerkens
Natan Wandor
Sofie Manski 

Overleden:
Rien van Ineveld  88 jaar
Katrien Baum-Müllenberg  73 jaar
Bep Jansen-Kiebert   96 jaar
Wim Suykerbuyk   89 jaar
Nel de Kok-Verdult   88 jaar
Ad van den Aarssen 74 jaar
Huib van de Voorde 88 jaar
Jan van den Boom 82 jaar
Pierre Hazen 90 jaar
Leo Hagen 92 jaar
Anneke Bastiaansen-Swagemakers  87 jaar
Jos Pijnenburg 81 jaar
Frans Adriaansen  86 jaar
Riet Sikkers-Meesters 90 jaar
Frans Senff 67 jaar
Jeanne Aanraad-van Elsakker 90 jaar

Huwelijk
Erwin van der Schaft en Caroline Romboud
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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 

Om gelijkmoedigheid
Maak mijn hart een oase van stilte,
maak mijn lichaam een tempel van rust,
maak mijn geest een onbeschreven blad,
maak mijn ziel een spiegel van licht.

Maak mijn mond zonder oordeel,
maak mijn ogen onthecht,
maak mijn oren tot horen bereid.
Dat ik leer staan met lege handen.

Dat ik mag aanvaarden wat is,
mag vertrouwen wat komt,
mag loslaten wat was,
op adem mag komen ieder moment.

Alles begrijpend ben ik wijs,
niets grijpend ben ik liefde,
niets bezittend ben ik vrij,
niets waar makend ben ik waar.

Toon mij het gezicht van
voor ik begon. Maak mij
één met alles, één met allen,
één met de Bron.

Hein Stufkens (in Eén druppel jou)
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