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Van de redactie
Toen we op 18 augustus de laatste hand legden aan nummer 4 van 
jaargang 12 zaten we midden in de Coronapandemie. We vroegen 
ons af hoe we er met z’n allen voor zouden staan als u inZOOMen 4 
kon gaan lezen. Nu 10 weken verder zitten we nog steeds in zwaar 
weer en moeten we maar afwachten in hoeverre de ons opgelegde 
beperkingen de productie en de distributie van inZOOMen nummer 
1 van de 13e (!) jaargang nog in de weg zullen zitten. Maar als u dit 
leest is het in ieder geval goed gekomen.

Dat deed het ook al met de aanlevering van de kopij voor dit 
nummer. Er is volop geschreven. Natuurlijk is het logisch dat een 
flink deel van de inhoud gaat over onze geloofsgemeenschap in 
deze Coronatijd. Weliswaar wordt er al op zo veel mogelijk manieren 
over gecommuniceerd, toch is het goed dat u de gevolgen voor onze 
parochie nog eens rustig kunt lezen.

Gelukkig zijn heel wat activiteiten, zij het in aangepaste vorm, toch nog 
doorgegaan. Uiteraard vindt u daarvan de verslagen in dit nummer. 
Natuurlijk is een flink deel van deze inZOOMen gereserveerd voor 
de komende Kerstperiode en de voorbereiding daarop in de Advent. 
Verder zijn er de bekende rubrieken die u van ons gewend bent.

Alles bij elkaar is het weer een lezenswaardig nummer geworden, 
een nummer dat mogelijk onze band als geloofsgemeenschap nog 
wat versterkt, vooral nu fysiek contact zo beperkt is. Aangezien we 
in deze tijd overspoeld worden met informatie, die vaak maar een 
korte geldigheidsduur heeft en die ook nog eens vaak wisselt, is het 
dringend aanbevolen alles regelmatig te checken op onze website. 
Die geeft ècht het laatste nieuws!

Uw bijdrage voor nummer 2 ontvangen we graag uiterlijk 22 januari 
2021.

Ton Segers

Colofon
Jaargang 13 nummer 1, 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.

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 22 januari 2021 
te worden aangeleverd. Het nummer verschijnt in de week van 15 februari.
Kopij sturen naar: inzoomen@lievevrouweparochie.nl.
Foto Mariabeeld voorpagina: Foto Dick Vermaas
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Overzicht vieringen
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: 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 moet u de website van
de parochie raadplegen of in de Bergse Bode kijken
of de vieringen doorgaan.
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Omdat er voor hen 
geen plaats was
Lieve mensen!

Dit thema zal de rode draad zijn bij alle vieringen in de Kersttijd. Het 
is een uiterst actueel thema met alle maatregelingen vanwege de 
bestrijding van het Corona-virus. Op het moment dat ik dit artikel 
schrijf voor inZOOMen zijn we van de 1½ meter kerk (ongeveer 
115 kerkgangers per viering) teruggegaan naar 30 kerkgangers. 
Dat zorgt voor heel wat pijn, verdriet en frustratie. Reserveren en 
registreren voelt niet goed.

Vele parochianen krijgen nu het gevoel dat er voor hen geen plaats 
is. Dat doet pijn. Hoe goed kunnen we nu de situatie van Jozef 
met zijn hoogzwangere vrouw Maria inleven. Voor hen was er geen 
plaats in een herberg. Iedereen hield de deur op slot. Ook in hun 
tijd was registreren erg belangrijk. Keizer Augustus wilde weten wie 
er allemaal in zijn rijk woonde. Daarom moest iedereen zich laten 
inschrijven. Hij wilde controle. Ook wij kennen nu omwille van onze 
gezondheid registratiecontrole.

De kerk als gastvrije herberg maakt 
moeilijke tijden door, maar omwille 
van onze gezondheid kan het niet 
anders. Er heerst ook de angst dat 
wanneer we “normaal” kunnen vieren 
veel mensen af zullen haken. Is deze 
angst terecht? Is er geen plaats 
meer voor het kerstwonder in onze 
wereld? Of gaan we intenser dan 
voorheen het Kerstfeest tegemoet?

In de wereld van alledag ten tijde van de 
geboorte van Jezus was er voor Hem op 
de “normale verwachte plekken” geen 
plaats voor Hem. Hij werd geboren aan 
de rand van de samenleving in een 
stal en hij werd in een kribbe (voerbak) 
gelegd. Ook nu zullen we Hem op 
onverwachte plekken ontmoeten. Hij 
zal geboren worden in ons hart en een nieuwe beweging op gang 
brengen. Ondanks de 1½ meter afstand weet hij de afstandelijkheid 
en eenzaamheid te doorbreken. Hoe? Dat zullen we ontdekken en 
ervaren na vier zondagen intense voorbereiding in de Advent.
Het komt er dus op aan of wij in ons hart plaats maken, plaats 
hebben voor Hem, die de wereld komt verlossen: de Emmanuel: 
God met ons.

Gezegende Advent en een Zalig Kerstfeest

Uw pastoor Paul Verbeek
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Kerstvieringen 
OLV van Lourdeskerk
Dinsdag 15 dec 19.00 uur Boeteviering
 Voorgangers:  pastoor Paul Verbeek, diaken Jan 

Foesenek en diaken Anton Janssen
Zaterdag 19 dec  17.00 uur Eucharistieviering 

4de zondag Advent met 
zegening kribkes

 Voorgangers: pastoor Paul Verbeek 
  en pastor Fredi Hagedoorn 
Zondag 20 dec  11.00 uur Eucharistieviering 

4de zondag Advent met 
zegening kribkes

 Voorgangers: pastoor Paul Verbeek 
  en pastor Fredi Hagedoorn 
Donderdag 24 dec 17.00 uur Eucharistieviering; 
  Gezinsviering
 Voorgangers: pastoor Paul Verbeek
  en pastor Fredi Hagedoorn
Donderdag 24 dec 21.00 uur Kerstviering
 Voorgangers:  pastoor Paul Verbeek, diaken Jan 

Foesenek en diaken Anton Janssen
Vrijdag 25 dec 11.15 uur Eerste Kerstdag; 
  Eucharistieviering
 Voorgangers: pastoor Paul Verbeek 
  en diaken Anton Janssen
Zaterdag 26 dec 11.00uur Tweede Kerstdag:
  Eucharistieviering
 Voorgangers: pastoor Paul Verbeek
  en diaken Jan Foesenek
Zondag 27 dec 11.00 uur Eucharistieviering 
 Voorgangers: pastoor Paul Verbeek
  en pastor Fredi Hagedoorn
Donderdag 31 dec 17.00 uur Eucharistieviering Oudjaar
 Voorgangers: pastoor Paul Verbeek
  en diaken Jan Foesenek
Vrijdag 1 jan  --------- Nieuwjaar: geen viering

St.-Gertrudiskerk
Zondag 20 dec 09.30 uur Eucharistieviering
  4de zondag Advent met
  zegening kribkes
 Voorgangers: pastoor Paul Verbeek
  en pastor Fredi Hagedoorn
Donderdag 24 dec  19.00 uur Viering van Woord 

en Communie; Gezinsviering
 Voorgangers: diaken Anton Janssen
  en pastor Fredi Hagedoorn
Donderdag 24 dec 23.30 uur Kerstviering;
  Eucharistieviering
 Voorgangers: pastoor Paul Verbeek
  en diaken Anton Janssen  
Vrijdag 25 dec 09.30 uur Eerste Kerstdag;
  Eucharistieviering
 Voorgangers: pastoor Paul Verbeek
  en diaken Anton Janssen 
Zaterdag 26 dec 11.00 uur Tweede Kerstdag
 Voorgangers: pastoor Paul Verbeek
  en diaken Jan Foesenek
Zondag 27 dec 09.30 uur Eucharistieviering 
 Voorgangers: pastoor Paul Verbeek
  en pastor Fredi Hagedoorn
Vrijdag 1 jan  11.00 uur Eucharistieviering 

Nieuwjaar
 Voorgangers: pastoor Paul Verbeek
  en diaken Anton Janssen

Sint Catharinakapel 
Donderdag 24 dec 19.00 uur Eucharistieviering
  (Koorgroep Menora)
 Voorgangers:   pastoor Paul Verbeek en 

diaken Jan Foesenek
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Huisbezoek
Regelmatig krijgen we de vraag om bij parochianen op bezoek 
te gaan. Heel vaak wordt daarbij gezegd, want “u weet toch 
wel dat ik ziek ben?” of “u weet toch wel dat mijn moeder 
nu in een huis van tanteLouise woont?” En nee, dat weten 
wij juist niet! Als de persoon zelf het niet laat weten of een 
familielid, medeparochiaan of buur het doorgeeft, komen we 
als parochie dat nooit te weten. Het is al dikwijls verteld in 
onze publicaties, dat sinds de invoering van de Wet op de 
Privacy wij al vele jaren ook geen berichten meer ontvangen 
van het Bravis Ziekenhuis of van de huizen van tanteLouise 
als mensen daar naar toe gaan. Met bijna 22.000 parochianen 
is het niet doenlijk om alle veranderingen te kennen. Dus als 
u iemand weet die eenzaam is, ziek of verhuisd, en behoefte 
heeft aan bezoek, laat het ons weten.
Dit artikel geeft de mogelijkheden weer van huisbezoek en/of 
communie thuis.

Als je niet meer kunt komen
Het kan gebeuren dat mensen niet meer in staat zijn om naar 
de kerk te komen: door corona, door ziekte, door de beperkingen 
die hun leeftijd met zich meebrengt of door andere oorzaken. Dat 
kan heel verdrietig zijn voor deze mensen, ze kunnen het gevoel 

krijgen dat ze er niet meer bij 
horen. Maar dat is geenszins 
het geval: ook deze mensen 
maken ten volle deel uit van 
onze parochiegemeenschap. 
Zoals Jezus zieke mensen 
opzocht om hen te laten delen 
in zijn goddelijke liefde, zo heeft 
ook onze parochie aandacht 
voor hen die niet meer naar de 
kerk kunnen komen.

Advent
 
Een tijd van wachten
Een tijd van verwachten
Een tijd van afwachten….

Wachten op de geboorte van het KIND
Verwachten in blijdschap
Afwachten in zorgen

Wachten in 2020 op verwachte vrijheid
om elkaar weer te omhelzen
om elkaar te voelen
om te feesten met elkaar

Afwachten wat de tijd ons brengt
……..   Kerstmis

Een Kind wordt ons geboren
Een Kind wordt ons gegeven
Een Kind dat Licht brengt in onze duisternis

Corrie Hamers
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Huisbezoek (ook in coronatijd)
In onze parochie zijn er mensen die namens de parochie op 
bezoek gaan bij parochianen. Dat kunnen vrijwilligers zijn, maar 
ook de leden van het pastoraal team. De pastoor, diakens en de 
pastoraal werkster gaan naar vermogen bij mensen op bezoek, 
als dat nodig is. ‘Waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, 
daar ben Ik in hun midden’, zo zegt ons de Heer (Mt. 18,20): ook 
bij het huisbezoek, in de intimiteit van de eigen woning, is Jezus 
echt bij ons en verenigt Hij ons in zijn naam.
In coronatijd is het van het grootste belang om de 
veiligheidsregels in acht te nemen bij een bezoek. Dat u 
klachtenvrij bent, afstand bewaart en de hygiënevoorschriften 
volledig volgt.
Natuurlijk is het wel belangrijk dat wij het weten als uzelf of 
iemand in uw omgeving bezoek zou willen hebben. Dat u dat 
doorgeeft aan ons parochiesecretariaat of aan een lid van het 
pastoraal team.

Communie thuis
Er zijn vele manieren waarop we de Heer kunnen ontmoeten: 
door het lezen van zijn woorden in de Bijbel, door ons gebed, 
door het delen van ons geloof met anderen, door daden van 
medemenselijkheid. Een heel bijzondere manier is wel het 
deelnemen aan de Eucharistie, de Maaltijd waarin de Heer zich 
aan ons geeft in Brood en Wijn. Het is de bron en het hoogtepunt 

van heel ons kerkelijk leven. Des te 
verdrietiger is het als een gelovige 
door omstandigheden niet meer kan 
deelnemen aan de Eucharistieviering 
op zondag of door de week. Daarom 
maakt de parochie het mogelijk, dat 
de Communie thuis gegeven wordt 
aan mensen die langere tijd niet 
meer naar de kerk kunnen komen. 
Dit gebeurt door bezoekvrijwilligers 
of door leden van het pastoraal team.

Degene die de Communie uitreikt, zal met 
de parochiaan die haar ontvangt, bidden 
en een gedeelte uit de Schrift lezen. Zo 
neemt de parochiaan toch deel aan de 
Eucharistieviering waarin de hostie is 
geconsacreerd.
Eventueel kunt u als parochiaan ook zelf 
de Communie brengen naar een familielid, 
vriend of buur die door ziekte of ouderdom 
niet naar de kerk kan komen. Wij vragen u 
daartoe vooraf contact op te nemen met een lid van het pastoraal 
team; het parochiesecretariaat houdt een lijst bij met mensen 
die de Communie thuis ontvangen. Als er een bezoekvrijwilliger 
uitvalt, dan kan er iemand anders voor in de plaats komen. Het 
is vervolgens de bedoeling dat u de pyxis (het communiedoosje) 
meebrengt naar de viering, en dat u de Communie bij voorkeur 
direct na de viering brengt naar de persoon die niet naar de kerk 
kan komen. Een pyxis is verkrijgbaar bij de parochie vanaf € 7,50 
per stuk.
Over hoe u de Communie kunt uitreiken bij mensen thuis, kunt u 
contact opnemen met diaken Jan Foesenek.

Hoe aanvragen?
Voor het aanvragen van huisbezoek of communie thuis kunt u 
contact opnemen met uw parochiesecretariaat (tel.: 0164 233 
574; e-mail: info@lievevrouweparochie.nl).

Samenvatting
1. Ook parochianen die door ziekte of door de beperkingen van 

hun leeftijd niet meer naar de kerk kunnen komen, maken 
helemaal deel uit van onze geloofsgemeenschap. Ook zij 
verdienen onze liefdevolle aandacht en onze bemoediging in 
het geloof.

2. Het is belangrijk dat wij horen wie er behoefte heeft aan 
huisbezoek: dat u het ons  meldt wanneer uzelf of iemand in 
uw omgeving behoefte heeft aan bezoek vanuit de parochie.
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3. Ook voor mensen die niet meer naar de kerk kunnen komen, is 
het mogelijk om deel te  nemen aan de Eucharistie, niet alleen 
door op zondag naar de mis op TV te kijken, maar ook door 
thuis de Communie te ontvangen.

4. De Communie kan thuis worden gegeven door een bezoek-
vrijwilliger of een lid van het pastoraal team.

5. Ook een parochiaan kan vanuit de Eucharistieviering in de 
kerk een geconsacreerde Hostie brengen naar iemand die niet 
meer naar de kerk kan komen. Het is de bedoeling dat u de 
pyxis (communiedoosje) meebrengt, en dat u de Communie bij 
voorkeur direct na de viering brengt naar de persoon die niet 
naar de kerk kan komen.

Namens het pastoraal team
Diaken Jan Foesenek

Reserveren voor vieringen
Voor alle vieringen moet gereserveerd worden behalve 
(voorshands) voor de viering op dinsdagmorgen om 9.00 uur 
in de OLV van Lourdeskerk.

Reserveren voor de St.-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 234 867 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!

Aanmelden Nieuwsbrief  
Sinds de coronatijd brengt onze parochie een digitale 
Nieuwsbrief uit; zo mogelijk op dinsdag. Als u op de hoogte 
wil blijven van al het laatste nieuws in onze parochie en alle 
veranderingen in regels met betrekking tot het Covid-19 virus 
biedt de Nieuwsbrief een welkome aanvulling op inZOOMen, 
de website en facebook.

Via de website (www.lievevrouweparochie.nl) kunt u zich 
aanmelden. Als u liever hebt dat het Parochiebureau u inschrijft 
voor de Nieuwsbrief stuur dan een e-mailbericht aan het 
Parochiebureau (info@lievevrouweparochie.nl). Graag het 
e-mailadres vermelden waarop u de Nieuwsbrief wilt ontvangen 
en uw voornaam en achternaam. Dan ontvangt u wekelijks in uw 
“postbakje” de Nieuwsbrief van de parochie. Van harte aanbevolen!

Namens het pastoraal team
Pastor Fredi Hagedoorn en

Diaken Jan Foesenek, teamleider
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Over de parochie op internet

“Ga en maak alle volkeren tot Mijn leerlingen”
Dit Bijbelvers staat centraal in veel boeken over 
parochievernieuwing. Boeken die we als pastoraal team aan het 
begin van dit jaar samen hebben gelezen. Er zou een bijzonder 
congres in Oudenbosch worden georganiseerd. We weten 
allemaal wat er in de tussentijd gebeurde. Vanwege corona 
konden we lange tijd niet samen komen. En ook nu moeten we 
leven met extra beperkingen.

Internet
Hoe bereiken we dan toch de parochianen? En hoe bereiken 
we nieuwe mensen? Onder andere via internet. We zijn als 
parochie dankzij corona in één keer (misschien laat, maar toch), 
met de tijd mee gegaan. We hebben een facebookaccount, 
een YouTube kanaal en een digitale nieuwsbrief. Zoek maar op 
Lievevrouweparochie om ons te vinden.

De digitale nieuwsbrief wordt meer en meer een verlengstuk van 
de nieuwe website, waar we de afgelopen maanden samen met 
ontwerper Freek Wallaard hard aan hebben gebouwd. En we willen 
graag de weekendvieringen via deze kanalen gaan streamen.

Mensen bereiken
Deze “nieuwe media” maken het makkelijker om mensen te 
bereiken. Ik ben misschien een kind van mijn tijd, maar ik krijg 
er een kick van als onze berichten goed gelezen worden. Als 
het interview met pastoor Paul Verbeek met Omroep Brabant 
half oktober enorm veel gedeeld wordt op Facebook. En als ik 
het enthousiasme zie van Bergenaren over onze diaconale 
aandachtsacties. Als ook ouders van vormelingen zich enthousiast 
aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief. En als ik zie dat we 
op de nieuwe website nóg beter kunnen laten zien wat we als 
parochie allemaal doen.

Nieuwsgierig
Ga en maak alle volkeren tot mijn leerlingen. Helpt internet 
daarbij? Niet in eerste instantie misschien, want leer je 
Jezus nou echt kennen door onze berichten? Dat laatste 
gebeurt toch nog vooral in de kerk en in onze activiteiten, 
op Alpha bijvoorbeeld. Maar we zijn wel zichtbaarder op 
nieuwe manieren. Maken nieuwsgierig en nodigen uit. 
Ik hoop natuurlijk dat de drempel om een keer in de kerk te komen 
hierdoor lager wordt.

Ga je mee?
Natuurlijk kunnen wij als pastoraal team het niet alleen. We 
kunnen nog hulp gebruiken. Je kunt je aanmelden voor het team 
van de website. En je kunt ook zelf onze berichten online delen. Je 
kunt me laten weten hoe we nog beter het internet zouden kunnen 
gebruiken. Denk en doe je mee?

Pastor Fredi Hagedoorn
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Beluurtje met pastoraal team
Elke week is er op donderdag een telefonisch beluurtje met 
het dienstdoende lid van het pastoraal team. U heeft dan de 
mogelijkheid om persoonlijk met een pastor te spreken in 
deze coronatijd. U kunt bellen tussen 11.00 en 12.00 uur op 
telefoonnummer 0164 233 574.

Het beluurtje is een telefonisch spreekuur 
voor iedereen die graag een pastor 
wil spreken in deze onzekere tijden, 
voor mensen die behoefte hebben aan 
contact die even hun hart willen luchten. 
Voor ons pastoraal team en de 
bezoekvrijwilligers, die vaak op pad zijn 
om mensen te bezoeken, is het moeilijk 
geworden juist dát intermenselijke contact – 

een hand en een blik van verstandhouding of woorden van troost 
en bemoediging spreken – niet meer als vanouds te kunnen 
bieden. Zeker nu opgeroepen wordt vooral “sociale afstand” te 
houden.
Een hele uitdaging om nu naar mogelijkheden te zoeken, 
omdat we beseffen dat juist in deze tijd van onzekerheid 
mensen behoefte hebben aan aandacht en gesprek. Door alle 
beperkingen worden we uitgedaagd om nieuwe wegen te zoeken 
om met elkaar verbonden te blijven.

Wat kunt u zelf doen?
We kunnen allemaal zelf iets doen in onze omgeving. Laten we 
op elkaar letten (en verstandig zijn!). Dus mist u uw maatje van 
uw vaste activiteiten of van het koor, of een goede kennis vanuit 
de kerk of van het sportveld? Komt uw buurman of buurvrouw 
niet meer buiten? Zie om naar hem of haar! Bel of app elkaar! 
Schrijf een kaartje of een brief!

Contact
Heeft u behoefte aan contact? Maak gebruik van het pastoraal 
telefonisch spreekuur. Mail (info@lievevrouweparochie.nl) of bel 
ons (0164 233 574)! Op donderdag van 11.00 -12.00 uur is een 
pastor telefonisch bereikbaar voor mensen die behoefte hebben 
aan direct contact.

Namens het pastoraal team
Diaken Jan Foesenek, teamleider

Extra Actie Kerkbalans
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 actie om een gift te doen 
droeg het motto “Omzien naar elkaar”. Deze actie stond los 
van de jaarlijkse Actie Kerkbalans, maar was bedoeld voor 
een extra (financieel) steuntje in de rug van de parochie. De 
tussenstand van de ontvangen giften is € 13.502,00 bij het 
sluiten van de inlevering van de kopij voor deze inZOOMen. 

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!

Werkgroep Actie Kerkbalans 
Lievevrouweparochie
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Update corona regels 
voor kerken
Algemeen
Bij het samenstellen van dit parochieblad kwam er een aantal 
wijzigingen in het kerkelijk protocol. Deze zijn aanvullend op de 
berichten in ons Herfstnummer (nummer 4 - 2020).
Voorlopig zijn de aanvullende regelingen van kracht. U zult 
inmiddels begrepen hebben dat de regels in verband met corona 
nogal eens wijzigen. Daarom: Wilt u steeds op de hoogte blijven 
raadpleeg dan onze website, facebook of abonneer u op onze 
digitale Nieuwsbrief.

Aantal personen in vieringen
Op 9 oktober is het bericht ontvangen, dat alle kerken van de 
anderhalve meter regel af moeten stappen. We gaan weer terug 
naar 30 mensen exclusief personeel in de vieringen.
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.

Uitzondering voor uitvaartdiensten
Het kerkelijk protocol voor vieringen in de kerk is aangepast voor 
uitvaartdiensten. Voor uitvaartdiensten mogen er 100 mensen in 
de kerk zijn exclusief personeel.
Dat biedt in ieder geval wel ruimte aan het aantal bezoekers bij 
een afscheid en daar zijn wij als pastoraal team blij mee.

Diaken Jan Foesenek

Reinig je
handen direct

bij binnenkomst

Volg aanwijzingen
van medewerkers

Blijf thuis bij
corona gerelateerde

klachten

VEILIG NAAR DE
KERK

Toegang alleen na
reservering

Communie alleen
op de hand

Houd 1,5 meter
afstand
van elkaar

1,5
METER

Meezingen kan
helaas niet

In principe is deze extra maatregel weer ten einde op 23 
november - altijd de website raadplegen voor de zekerheid 
zo onze hoofdredacteur schrijft in “Van de redactie”
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VACATUREBANK
Degene die interesse heeft in onderstaande vacatures kan 
contact opnemen met het parochiecentrum.

Doopkoster OLV van Lourdeskerk
Regelmatig wordt op zondagen gedoopt. De doopkoster zet 
alles klaar voordat de familie met de dopeling komt. Hij / zij 
is kerkbetrokken en zorgt ervoor dat de doop goed verloopt. 
Dit alles gaat in goed overleg met de bedienaar van de doop. 
Een uurtje voordat deze plechtigheid begint, moet u aanwezig 
zijn. Na afloop kost het nog een half uurtje om alles weer op te 
ruimen.

Parochiële Coördinatie Commissie (PCC)
De PCC geeft uitvoering aan het beleidsplan vrijwilligers van 
de parochie en onderhoudt contacten met alle werkgroepen 
binnen de parochie via hun contactpersonen. Ieder lid heeft 
contact met een aantal werkgroepen. Verder beheert zij de 
vacaturebank, ondersteunt de parochiële organisatie en 
overlegt met parochiebestuur en pastoraal team. Ook houdt de 
PCC intakegesprekken met vrijwilligers, die zich aanmelden in 
de parochie. Ieder die begaan is met de vrijwilligers en betrokken 
is met de parochie kan zich melden. De PCC vergadert vier 
keer per jaar.

Parochieraad
Binnen de Lievevrouweparochie zijn onafhankelijke parochia-
nen, die het pastoraal team adviseren over het pastoraal beleid, 
aan het werk.
Zij vormen de Parochieraad en wij zijn op zoek naar positief 
kritische mensen, die kerkbetrokken zijn en die hun bijdrage 
willen leveren aan dit beleid. Drie keer per jaar komt de 
Parochieraad bij elkaar.

Bloemengroep St.-Gertrudiskerk
Voor het verzorgen van de bloemaankleding in de kerk is het 
hele jaar door een bloemengroep actief. Er is regelmatig contact 
met de leden van het pastoraal team en de kosters. Enig inzicht 
of ervaring in de ‘’bloemmaterie’’ is aanbevolen of in ieder geval 
enthousiasme. Door het jaar wordt enkele uren per week aan 
deze activiteit besteed, maar bij Feestdagen zijn dat meer.

Begrafeniskoster OLV van Lourdeskerk:
Er zijn enkele kosters die ook als acoliet de uitvaartdiensten 
mede verzorgen. Voor een goede invulling van de taken komt 
deze groep enkele personen tekort die willen meehelpen als een 
koster / acoliet. Met de voorganger wordt overlegd wat eventuele 
bijzonderheden in de uitvaart zijn. Als dit vrijwilligerswerk bij u 
past, u zich betrokken voelt bij zo’n bijzondere viering en mee 
wil werken aan de rituelen die bij een kerkelijk afscheid horen, 
meldt u zich dan aan.

Distributie inZOOMen:
Vier keer per jaar wordt het blad dat u leest, bij u in de brievenbus 
gedaan door een groot aantal vrijwilligers. Regelmatig komt het 
voor dat een bezorger, om uiteenlopende redenen niet in de 
gelegenheid is om zijn / haar ronde te doen. Het blad komt dan 
te laat bij u in de bus en dat is jammer. Wie één keer in de drie 
maanden een uurtje over heeft, is welkom bij de club bezorgers 
inZOOMen.

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
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Van de bestuurstafel
Beste parochianen,

In deze tijd met een dominant virus, zetten we als parochie 
alle zeilen bij om onze dienstverlening op kwaliteitsvolle 
wijze voort te zetten. Dit betekent ongekende inspanningen 
van de leden van het pastoraal team en van de vele 
medewerkers, die op vrijwillige basis, meer dan een 
steentje bijdragen.

Een woord van dank verdient, naast de leden van het 
pastoraal team en de andere medewerkers, ook de grote 
groep parochianen, die ons financieel steunt. Aan de extra 
actie Kerkbalans is tot heden een goed gehoor gegeven. Uw 
financiële bijdragen kan de parochie heel goed gebruiken om 
de nodige inspanningen te leveren in bijvoorbeeld tehuizen en 
kerken.

De eerste en tweede penningmeester zijn druk doende om de 
begroting voor 2021 op te stellen. Dit is een flinke inspanning, 
aangezien onze verwachting is, dat minstens een aanzienlijk 
deel van het komende kalenderjaar ook te lijden heeft van 
de huidige crisis. Het wordt dan een hele opgave om op 
verantwoorde wijze met onze beperkte middelen om te gaan.

In de huidige dagkerk van de St.-Gertrudiskerk vindt al 
maanden een transformatie plaats om in deze ruimte een 
Sacramentskapel te realiseren. Inmiddels is het schilderij voor 
bovenin het altaar gereed. Het plaatsen van dit kunstwerk van 
Cees Warmoeskerken geeft de te realiseren kapel meteen een 
geheel ander zicht. De andere werkzaamheden volgen, zoals 
het maken van geschikte plaatsen voor ons Ommegangbeeld 
en de door Paus Franciscus gezegende kroonjuwelen.

De verwarming in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes 
is aan vervanging toe. Echter, helaas zijn hiertoe de financiële 
middelen nog niet toereikend. Immers, de benodigde investering 
betekent een uitgave van ver over de “ton”.

Omtrent de verkopen van onroerend goed is nog geen 
duidelijkheid. Voor de grond aan de Van Heelulaan, waar de 
kerk van de Goddelijke Voorzienigheid heeft gestaan, en de 
gebouwen aan de Kastanjelaan en Piusplein, waar de Heilig 
Hartkerk zich bevindt, zijn wel gegadigden. Echter, op het 
moment dat ik dit schrijf is er nog niets definitief. Hopelijk kan 
ik u hierover meer duidelijkheid bieden in de volgende uitgave 
van ons blad.

Ik wens al onze medewerkers kracht om hun werk te kunnen 
blijven voortzetten en wens u allen een zalige kerstperiode en 
een gezegend nieuwjaar.

Namens het bestuur van de Lievevrouweparochie,
Jan van Wijk
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Bisschoppelijke Adventsactie
Delen smaakt naar meer
De armoedeval wordt het ook wel genoemd: de vicieuze cirkel 
van armoede, ondervoeding, ziekte, gebrekkige opleiding en 
weer armoede. Ondervoeding is een belangrijke schakel in deze 
cyclus, waarvoor met name vrouwen en kinderen kwetsbaar 
zijn. Het is alom bekend dat ondervoeding bij kinderen vaak een 
groeiachterstand veroorzaakt. Daardoor zijn zij kwetsbaarder, 
sneller ziek, ontwikkelen zich langzamer en presteren minder 
goed op school. De slechte voeding heeft dus ook invloed op de 
opleidings - en ontwikkelingsmogelijkheden van deze kinderen, 
wat hun toekomstmogelijkheden dan weer fors beperkt. De kans 
dat zij later in armoede terecht komen is groot. Ondervoede 
kinderen hebben grote kans om in die vicieuze cirkel van 
ondervoeding en armoede te blijven.

Daar wil Adventsactie wat aan doen!
Adventsactie wil helpen de honger de wereld uit te helpen. Dat 
willen ze doen door diverse projecten wereldwijd te steunen; 
projecten die zich richten op voedselzekerheid. Zij helpen 
gezinnen met het verbouwen van hun eigen groenten, granen 
en fruit, zodat deze gezinnen gezond en gevarieerd voedsel tot 
hun beschikking krijgen. Verder geven zij training in duurzame 
landbouwtechnieken om de opbrengst van hun akkers te 
verbeteren en helpen ze boerengezinnen met het opzetten 
van landbouwbedrijfjes. Zo wordt de bevolking geholpen: niet 

Stuur ons weer engelen God,
met lachende gezichten
die zingen over vrede.

Stuur ons weer engelen God,
liefdevogels uit uw hemel
geest en kracht voor onze aarde.

Stuur ons weer engelen God,
die schoonheid scheppen in uw spoor
vreugde brengen in uw naam.

Stuur ons weer engelen God,
die diep in ons het kind aanraken
aandachtig voor wie weerloos is.

Stuur ons weer engelen God,
dromers, zieners, herders
voor wie het leven heilig is.

Stuur ons weer engelen God,
die wijzen naar het kind
zon van uw gerechtigheid.

Stuur ons weer engelen God,
die beroeren en ontroeren
het is de hoogste tijd.

Auteur onbekend
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alleen op korte termijn, maar ook voor de toekomst en wordt die 
vicieuze cirkel hopelijk doorbroken.

Steun Adventsactie!
In de Adventstijd, waarin we ons voorbereiden op de geboorte 
van het Kind, op nieuw leven, kunnen wij deze mensen ook 
helpen aan een nieuw leven. Met onze hulp kunnen zij werken 
aan hun toekomst, waarbij honger tot het verleden behoort. 
Steun daarom Adventsactie, door uw bijdrage te storten op NL 
89 INGB 0653100000 t.n.v. Adventsactie.

In het weekend van 12 en 13 december wordt er in onze parochie 
gecollecteerd voor Adventsactie. Geef gul, zodat we samen deze 
mensen kunnen helpen en hoop kunnen geven op een goede 
toekomst. Immers: Delen smaakt naar meer!
Meer info: www.adventsactie.nl

Werkgroep NoordZuid
Toos de Crom

Lessons & Carols
Al ruim 10 jaar brengt HMR op een zaterdag, half december, 
het Festival of Nine Lessons and Carols, als voorbereiding 
op het komende Kerstfeest. Aan de hand van toepasselijke 
passages uit de bijbel wordt het verhaal verteld vanaf Maria 
Boodschap (door de Engel) tot en met de geboorte van 
Christus.

De 9 lezingen worden verzorgd door zowel kinderen, een 
koorlid, dominee, burgemeester e.a.
De 9e en tevens slotlezing wordt gedaan door de vicaris. 
Telkens na een lezing wordt door HMR samen met CKB 
kinderkoor en After8 (koor) een toepasselijke Engelse Carol 
gezongen met instrumentale begeleiding. Daarin wordt de 
gesproken boodschap muzikaal vertolkt. Ook en met name is 
er plaats voor samenzang.

Het Festival is gebaseerd op wat in de Anglicaanse kerk al 
eeuwen gebruikelijk is. Voor Bergen op Zoom een unieke 
gebeurtenis, die belangstelling trekt van velen uit de wijde 
omgeving en zelfs landelijk, mede omdat de viering muzikaal 
op en hoog peil staat. Na de viering is er altijd gelegenheid 
(geweest) om elkaar nog even te ontmoeten met warme hap 
en drank voor alle kerkgangers.

Dit jaar zou de viering opgenomen worden en via ZuidWest 
TV uitgezonden. Maar dit alles gaat helaas niet door.

HMR koor
Pieter Nieuwenhuize
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Janine de Kok in actie
Janine is 54 jaar jong en heeft samen met haar man Marc 
Ambagts een samengesteld gezin met drie dochters en twee 
zonen. Overdag is ze teamleider in het Bravis ziekenhuis en 
in de avonduren en weekenden is ze ook graag bezig zoals 
met zingen bij Hortus Musicus Religiosus en het verzorgen 
van maaltijden of hapjes.

Die maaltijden en hapjes maakt ze, op verzoek en tegen 
kostprijs, bijvoorbeeld voor bijeenkomst van HMR of de Vrienden 
van Ibach. Velen hebben van haar kookkunsten kunnen genieten 
bij de Vastenmaaltijden, de Alphacursus, lunch en avondeten 
bij de Maria Ommegang of bij andere gelegenheden. Ze heeft 
zelfs voor de bisschop gekookt toen hij op visitatie was, een 
officiële inspectie naar de gang van zaken in de parochie. Eten 
koken voor gasten is altijd dankbaar werk, vertelt ze, want het is 
gezellig, lekker en iedereen is blij.

Onze kok is al ongeveer 10 jaar penningmeester bij het St.-
Josephfonds dat ontstaan is uit een deel van de opbrengst uit 
de verkoop van de Vetpan. Het fonds beheert dit kapitaal dat 
bijdraagt aan het Jongerenpastoraat in de Lievevrouweparochie. 
Jaarlijks moeten de jaarstukken ter goedkeuring aan het bisdom 
worden overlegd.

Verder is Janine secretaris bij de parochieraad die in 2013 is 
opgericht. Zij maakt de verslagen van de vergaderingen, die 
worden gehouden nadat ze met de overige twee leden van de 
agendacommissie de agenda heeft besproken en deze naar 
alle leden heeft verstuurd. De parochieraad is een adviesorgaan 
die het pastoraal team adviseert over het pastoraal beleid in de 
Lievevrouweparochie. Na de opening van de vergadering volgt een 
gebed of moment tot bezinning en tijdens de bijeenkomst krijgen 

vertegenwoordigers van het parochiebestuur, de Parochiële 
Coördinatie Commissie en het pastoraal team gelegenheid hun 
mededelingen te doen. De aanwezigen kunnen hierop reageren 
en adviseren. De meeste raadsleden zijn dichtbetrokkenen, wat 
betekent dat zij soms in meerdere werkgroepen werkzaam zijn; 
zij zijn vaak al vanaf het begin lid.

Janine de Kok
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De parochieraad bestaat uit minimaal 12 en maximaal 25 
personen en vergadert meestal drie keer per jaar. Ze is op 
zoek naar nieuwe, kritische mensen die een bijdrage willen 
leveren want het is belangrijk om een blik van buitenaf te 
krijgen. Wanneer je niet direct in de organisatie werkt, als je 
bijvoorbeeld alleen maar kerkgaand bent, kijk je vaak met 
andere ogen naar zaken dan degenen die er middenin zitten. 
Het is gemakkelijker kritiek te geven dan echt mee te denken. 
Voor elke betrokken parochiaan kan dit een reden zijn om 
eens te informeren naar een plaatsje in dit adviesorgaan om 
opbouwend advies te geven.

Onze vrijwilligster heeft een duidelijke boodschap voor ons 
allemaal: Omzien Naar Elkaar en niet alleen binnen de 
parochie maar overal zoals bij Stichting De Paraplu waarbij 
Janine ook betrokken is. Tenslotte houdt deze echte Krab van 
de Vastenavend.
Vanaf 1982 loopt ze als ICBer langs de deuren om de nodige 
centjes binnen te krijgen voor dit grote feest dat dit jaar anders 
gevierd zal worden dan vorige jaren. Het Vastenavendvirus is 
door het Coronavirus ingehaald en het zal van elke Bergenaar 
veel creativiteit vereisen om alles toch nog een beetje leuk te 
maken.

Janine zegt: “We hebben al bijna 80 jaar geen oorlog meer 
gehad met een echte, zichtbare vijand. Je kon toen bij elkaar 
zitten en elkaar aanraken. Nu is er die onzichtbare vijand en 
moeten we afstand houden en van elkaar afblijven. Maar wat 
we wel moeten blijven doen is Omzien Naar Elkaar en voor nu 
de moed erin te houden. Het wordt weer beter.”

Met deze opbeurende woorden wens ik Janine en verder 
iedereen ook alle goeds toe.

Lucie Venmans

Herinnering toezegging 
Actie Kerkbalans 2020
In januari hebben wij alle 
parochianen benaderd voor 
de Actie Kerkbalans. Velen 
hebben daar op gereageerd 
met een toezegging. Niet alle 
toezeggingen zijn eind oktober 
door ons ontvangen. Daarom 
brengen wij dit graag onder uw 
aandacht.

Uw bijdrage voor Actie Kerkbalans is volledig bestemd voor 
het plaatselijke werk van onze parochie. We zijn voor een 
groot deel afhankelijk van deze bijdragen. Het kan zijn dat 
uw toezegging aan uw aandacht is ontsnapt of dat u uw 
bijdrage op een later moment in het jaar heeft ingepland. Voor 
onze parochie is het van groot belang om te weten op welke 
inkomsten we mogen rekenen. Daarom hopen we van harte 
dat u uw toezegging voor dit jaar wilt overmaken.
U kunt uw parochiebijdrage overmaken op bankrekeningnummer 
NL90 RABO 0106 1051 83 t.n.v. Lievevrouweparochie - Bergen 
op Zoom onder vermelding van ‘Kerkbalans 2020’.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Werkgroep Actie Kerkbalans
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Eerste Communievieringen

Zaterdag 17 oktober ontvingen 9 kinderen hun Eerste Heilige 
Communie
De kinderen hadden zich goed voorbereid en ze droegen hun 
mooiste kleren. De werkgroep had heel hard gewerkt om zowel 
de OLV van Lourdeskerk als de St.-Gertrudiskerk prachtig te 
versieren. Het Samenzangkoor verzorgde de zang in beide 
vieringen.
En er zaten trotse ouders en familieleden in de kerk (en dat 
allemaal binnen de geldende richtlijnen). Je kon goed zien aan 
de communicanten dat het een bijzondere en mooie dag voor ze 
was: wat straalden ze!

Van harte gefeliciteerd Daniel-Luís, Dex, Filip, Karel, Lieke, 
Maya, Rich, Riley en Vesper!

In mei van dit jaar werd de Eerste Heilige Communie uitgesteld. 
De communicanten van 17 oktober waren de eerste van die groep: 
volgend jaar volgt de rest.

Met dank aan de fotograaf: Dick Vermaas.

De voorlichtingsavond voor de Eerste Heilige Communie van 
2021 is inmiddels achter de rug. Wilt u uw kind alsnog opgeven, 
neem dan contact op met diaken Anton Janssen (antonjanssen@
lievevrouweparochie.nl, tel: 06-10578430)

Namens de werkgroep Eerste Heilige Communie
Diaken Anton Janssen

Foto: Dick Vermaas
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Pandemie
Een pandemie is een epidemie die op wereldschaal 
plaatsvindt. Eind 2020 zitten we al maanden met de 
Corona pandemie. De zusters Franciscanessen (van ’t 
Ketrientje) hebben in het verleden ook te maken gehad met 
pandemieën. Ze waren namelijk de verpleegsters in het 
ziekenhuis. Dit ziekenhuis was voor Lievensberg gevestigd 
in het ABG.

Op 16 april 1838 is het ABG officieel geopend, over 18 jaar 
dus 200 jaar geleden. In 1853 kregen de zusters een sterke 
toenemende vraag naar zorg nadat de cholera-epidemie was 
uitgebroken. Het stadsbestuur vroeg aan de zusters om twee 
zalen beschikbaar te houden voor maximaal 24 zieken.

De gemeente rekende op de zusters dat ze “met den besten 
geest bezield” voor de ongelukkigen zouden zorgen. Met veel 
inzet hebben ze dit gedaan, maar 13 jaar later was er weer 
een uitbraak van deze ziekte. Met als gevolg weer een toeloop 
van zieken. De regenten (bestuur) van het ABG waren tevreden 
over de zusters. Voor zover er klachten binnenkwamen, gingen 
die niet over de verpleging maar over de geneeskundige 
behandeling door de artsen.

Tijdens de 2e cholera-epidemie werd vanuit protestantse hoek 
wel geklaagd over de zusters. Zij zouden mensen, die op 
sterven lagen, hebben overgehaald om katholiek te worden. 
De regenten gingen niet op de klachten in. Ze vonden het 
terecht om in een overwegend katholieke stad de verpleging 
in handen te geven van religieuzen. Zij vonden in hun geloof 
de grondslag voor hun werk. Inderdaad waren de zusters sterk 
religieus gemotiveerd en deden ze hun werk, met gevaar voor 
eigen leven.

Voor de besmettelijke ziektes was in de tuin van het ABG een 
afzonderlijke barak gebouwd, zie bijgaande foto.

Frans van den Berg
Oktober 2020

Barak in de tuin van het ABG.
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Dienen in coronatijd

Toen in de kerken weer diensten bijgewoond konden worden, 
was er voor de acolieten nog geen taak te vervullen. Wat was 
het een feest toen we eindelijk weer ter communie konden op 
Sacramentsdag! Een soort communiefeest voor ons allemaal, 
zei pastoor Verbeek.

In juli konden de acolieten weer hun werk doen. Eindelijk!! Veel 
dingen konden niet meer: altaartafel helpen klaar maken, kaarsen 
bij het Evangelie, communie uitreiken. Er kwam een andere taak 
voor in de plaats: mensen in de kerk uitnodigen voor de communie. 
Dat viel nog niet mee, want het was totaal nieuw voor iedereen. Dat 
men nu in het middenpad niet langs de stoelen, zoals we gewend 
waren, maar over de kruisjes in het midden moest lopen, was – en is 
soms nog – heel erg wennen. Maar dat is voor ons aller veiligheid!!

In augustus dienden we weer met z’n tweeën. Klinkt vertrouwd, 
maar is het niet! We zitten ieder aan een andere kant van het 
priesterkoor en hebben verschillende taken die goed verdeeld 
zijn tussen de twee acolieten. Als je al jaren op dezelfde manier 
je werk hebt gedaan, valt het soms niet mee om dat weer los te 
laten! Er komen dan wel weer mooie handelingen bij. Zo zetten we 
nu kaarsen op de communiebanken, waar we die voorheen op de 
credenstafel zetten nadat de ciborie gehaald was uit het tabernakel.

We hebben een goede manier gevonden waarop we nu dienen. 
Dat zal nog lange tijd zo moeten, helaas! Anders, maar niet minder 
betrokken!

Gertrude van Roode - Verhees
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Statusupd@te On the Move
Na de zomervakantie is On the Move begonnen met een 
openingsbarbecue. Uiteindelijk werd het zo’n feestelijke 
avond dat we ’s avonds met alle tieners een ijsje waren gaan 
halen in de stad. En met die feestelijke stemming, hebben 
we een mooie start kunnen maken van dit schooljaar.

De afgelopen tieneravonden zijn dan ook net zo gezellig geweest 
als met de opening. Na een aantal mooie tieneravonden in 
de  tuin van de Parochie te hebben gehad, zijn wij nu weer 
terug verhuisd naar het Praathuis. Waar wij weer net zo’n fijne 
tieneravonden zullen hebben als de avonden die we in de tuin 
hebben gehad. 

Op vrijdagavond 16 oktober kwamen de Vormelingen langs. Het 
was een drukke en gezellige avond. Met in totaal 19 aanwezige 
tieners en Vormelingen, hebben wij als leiding dan ook enorm 
genoten van deze gezellige en grote groep. Wij kijken er dan ook 
naar uit om binnenkort de Vormelingen weer met open armen te 
ontvangen voor de aankomende tieneravonden! 

Namens de leiding van On the Move,
Esmee van Bragt

Coronakosters
Normaal zorgt de koster voordat 
de viering begint, dat de kerk 
geopend wordt en alles wordt klaar 
gezet voor een goede viering. Als 
koster heb je ongeveer een uurtje 
voor de viering nodig om alles in 
gereedheid te brengen.

Nu, we worden geregeerd door het coronavirus, hebben we een 
tweede taak. Wat zijn de gevolgen van deze tijd voor de kosters 
in de kerk? Bij binnenkomst in de kerk de parochianen aangeven, 
waar men moet gaan zitten en de mensen, die met de registratie 
van de parochianen belast zijn, bijstaan. Dit betekent, dat we bij 
de drie vieringen in het weekend met twee kosters aanwezig zijn. 
Dat is een verdubbeling en het betekent dan ook, dat we soms flink 
moet puzzelen om dit rond te krijgen.

De begrafenissen worden ook door kosters verzorgd. Hierbij was het 
voor de coronatijd gebruikelijk, dat er drie kosters aanwezig waren. 
In het begin van de coronatijd en bij de beperkingen opgelegd aan 
onze parochie door de bisschoppen, hebben we afscheidsvieringen 
gehouden met een of twee kosters. Langzaam zijn we weer terug 
gegaan naar drie kosters. We hebben namelijk gezien, dat we op het 
altaar tussen de kosters onderling toch 1,5 meter afstand kunnen 
houden. Wij, als kosters, willen dat een afscheidsviering respectvol 
verloopt en zijn blij dat we hieraan invulling kunnen geven.

Mocht u als lezer nieuwsgierig zijn, wat kosters zoal doen en wilt u 
eens meelopen met een koster, dan kunt u altijd contact opnemen 
met het parochiecentrum. Wij kosters kunnen wel een paar handjes 
meer gebruiken.

Cor Withagen
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De bezoekgroep
De bezoekgroep van de Parochie heeft momenteel zeven 
vrijwilligers. Iedere vrijwilliger heeft enkele gasten. Het 
aantal is afhankelijk van de wensen van de gasten en de 
mogelijkheden van de vrijwilliger.

Vooral in de begintijd van de Coronacrisis was het onmogelijk 
voor vrijwilligers om hun gasten te bezoeken, maar de laatste tijd 
gaat het, met de nodige voorzorgmaatregelen, gelukkig iets beter. 
Bezoek blijft natuurlijk afhankelijk of de gast dit wel wil en of de 
vrijwilliger het zelf ook aandurft.

Gasten die thuis wonen, 
konden soms in de tuin 
bezocht worden; ook kon 
er soms gewoon even een 
praatje aan de deur worden 
gemaakt. Vrijwilligers bellen 
ook regelmatig met hun 
gasten en sturen hen 
een kaartje of printen de 

Nieuwsbrief van de Parochie uit. De bidprentjes bij gelegenheid 
van kerkelijke feestdagen zijn ook een mooie gelegenheid om 
even aandacht aan de gasten te schenken, temeer omdat zij niet 
meer naar de kerk kunnen komen.

Zeker nu de crisis nog wel even zal aanhouden zullen er veel 
mensen zijn die eenzaam zijn. Nu het bijeenkomen in groepen weer 
verboden is, is de individuele aandacht hard nodig. Vrijwilligers 
kunnen, ook onder de huidige omstandigheden, hun gasten het 
gevoel geven dat ze erbij horen en dat ze niet vergeten worden.
Nieuwe gasten zijn welkom.

Annemie Asselbergs

Vieringen met cantor
De commissie voor Liturgische Muziek en het Sint 
Franciscuscentrum van het bisdom Breda hadden in de Sint 
- Lambertuskerk van Etten-Leur een “Dag van de cantor” 
georganiseerd op zaterdag 3 oktober jl. voor (aspirant-)
cantores. Daarvoor waren meer dan 50 personen aangemeld. 
Vanwege coronaregels was 30 toegestaan, dus helaas werd 
die dag geannuleerd.

Ten tijde van pastor Verhaegen werden plannen gemaakt voor 
herinrichting van de dagkerk in de St.-Gertrudiskerk en ook 
gerealiseerd net voor zijn emeritaat in 2003. De dagkerk werd ook 
gebruikt voor kleinschalige vieringen op zaterdagavonden. Een 
drietal cantores, waaronder Adriaan van Roode en Tilly Verbraak 
en drie organisten waren beschikbaar om deze vieringen muzikaal 
te verzorgen. Hans Smout, in die tijd voorzitter van de diocesane 
afdeling van de Nederlandse Sint-Gregorius Vereniging, maakte om 
de paar maanden een afspraak met de cantores en de organisten. 
Er werd dan weer een rooster gemaakt voor de komende periode.
Onder pastoor Smit werden vanaf 2003 tot 2010 de vieringen met 
cantor en organist in de dagkerk en later ook bij gelegenheden in 
de grote kerk voortgezet. Adriaan van Roode was van meet af aan 
dé constante factor, in het bijzonder na 2010, toen de regelmatige 
vieringen in de dagkerk waren beëindigd.
Cantores werden / worden al heel wat jaren bij vieringen in de 
tehuizen ingezet en ook al bij vieringen op zondagochtend in de 
Sint-Catharinakapel! Voor de huidige coronaperiode is een viering 
met één of enkele cantores en een organist, jammer genoeg, regel 
geworden. Voor onze koren is het een bijzonder zware tijd.
Houd contact met elkaar, zie naar elkaar om!! Wel onder de 
geldende strikte voorwaarden.

Namens de werkgroep cantores, Jacques Hermans
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Kerkkoor OLV van Lourdes 
Ruim zeven maanden kon ons Kerkkoor niet samen muziek 
maken in het Praathuis en in de OLV van Lourdeskerk. 
We hebben op 6 oktober jl. - met toestemming van 
parochiebestuur en pastoraal team en op gepaste afstand - 
onze eerste repetitie gehad. 

Maar helaas hebben we de repetities, vanwege de nieuwe 
strengere maatregelen en op advies van onze pastoor Paul, 
opgeschort. Maar hoe hebben we de voorgaande periode 
doorstaan?

Allereerst is fijn om te melden, dat wij – voor zover bekend – 
geen corona - gevallen onder onze leden hebben (gehad). 

Onze saamhorigheid wilden we graag behouden en daarvoor is 
(inter-)actie nodig. Hoe? De dames van ons Lief en Leed - team 
hebben (telefonisch) contact gehad met al onze leden, dirigente, 
organist en ons pastoraal team, daarbij de verjaardagen van 
de koorleden niet vergetend. Uiteraard hebben leden onderling 
contact gehouden. Daarnaast was er ook het initiatief van ons 
secretariaat om bijna wekelijks voor en door de leden een 
nieuwsbrief uit te brengen. Ook ons koorblad Koorcontact was 
een middel. Al deze gestes worden door de leden en andere 
betrokkenen zeer gewaardeerd. Ook een gezellig samenzijn op 
1,5 meter met ons Kerkkoor in (de tuin van) het Parochiecentrum 
was een feest van herkenning met lekkere (zelfgemaakte) 
hapjes.

Maar het zingen dan? Toen duidelijk werd dat er met een beperkt 
aantal personen kon worden gezongen, hebben diverse leden 
zich gemeld om – met de inzet van onder andere onze voorzitter 
en de muzikale leiding – de vieringen in het weekend muzikaal te 
ondersteunen. We hopen in de toekomst alle leden te betrekken 
bij de koorzang in de vieringen. Hoe we dat gaan doen is een 
nieuwe uitdaging voor ons Kerkkoor.

Dit schrijven is een uitgelezen kans om allen die zich op 
welke wijze dan ook inzetten voor ons Kerkkoor publiekelijk te 
bedanken. Chapeau!

Astrid Halfhide
1ste secretaris Kerkkoor Onze Lieve Vrouw van Lourdes
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De Vredeswandeling
Hondenweer was het op 
vrijdagavond 25 september: 
Noordwest 6-7 Beaufort en 
gestage (mot-)regen! Maar de 
geplande Vredeswandeling door 
het stadscentrum ging door! Dit 
jaar georganiseerd door de Raad 
van Kerken en Zin op Zaterdag. 
Om 19 uur waren er 15 deelnemers 
verzameld in de St.-Gertrudiskerk.

Emeritus pastoor Rud Smit had de regenboogvlag meegenomen. 
Met het landelijke thema van PAX ‘Vrede verbindt verschil’ was 
een korte gebedsdienst samengesteld. Helaas mochten we de 
liedteksten niet zingen vanwege Corona. Dominee Lolkema 
ging vóór in het gebed. Hij vertelde kort zijn ervaringen, die 
geleid hebben tot zijn roeping in het pastoraat.

Om kwart over zeven begonnen we met een rondgang door de 
kerk, aan de hand van een veelkleurig lint, genaaid door een 
ouderling: Zo liepen we 1,5 meter achter elkaar in ganzenpas. 
Het lint was 10 meter lang, dus 15 meter te kort om eenieder in 
coronatijd te kunnen verbinden!

Dan naar buiten, regenjas aan! We kregen een opdracht 
mee: Wat doe je zelf om mensen te verbinden? En wat zou je 
nog meer kunnen doen? In zes groepjes van twee personen 
(drie mensen gingen per auto) liepen we via het Thaliaplein 
(NU monument) door de Blauwehandstraat naar het Sint-
Catharinaplein (de Vismarkt). De vredesvlag wapperde strak 
aan de stok, het woord PACE was duidelijk leesbaar. Bij het 
oversteken van de Noordsingel stopten de auto’s.

Om vijf voor negen gingen we in het donker aan het Bolwerk de 
Ontmoetingskerk binnen. Hier bespeelde ds. Lolkema de piano, 
terwijl iedereen ging zitten. Er was een korte dienst met diverse 
sprekers en gebeden uit het blad van de organisatie PAX: heel 
inspirerend. Ook werden we gewezen op de oecumenische 
lekengemeente van Sant’ Egidio. Tot besluit praatten we aan 
vijf tafels met drie personen na in de grote zaal, onder het genot 
van warme koffie en thee, gezet door de kosteres.

William Vertelman

Stichting OPKIKKER bezorgt gezinnen met zieke 
kinderen een leuke dag. Dat kunnen ze o.a. doen met de 
verkoopopbrengst van kapotte en afgedankte mobieltjes 
en cartridges van printers. 
Iedereen die kapotte of afgedankte mobieltjes of cartridges 
van printers wil opruimen, kan via het e-mailadres van 
Thijs van Hoof informatie opvragen. Hij zal dan via de 
email uw vraag beantwoorden. Thijs is ambassadeur voor 
de stichting OPKIKKER. Hoe meer Thijs kan inzamelen 
hoe meer gezinnen blij gemaakt kunnen worden met een 
OPKIKKERDAG.
Het e-mailadres is: sjvanhoof@ziggo.nl.
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Vieringen rond 
Rouw en Verlies
De Lievevrouweparochie verzorgt een 
keer per kwartaal een viering op de 
zondagmiddag van 14.30 uur tot 16.30 uur 
in het parochiecentrum voor mensen die 
een dierbare hebben verloren, om het gemis 
te delen met anderen en kracht te vinden in 
het geloof.

Iedere bijeenkomst heeft een thema met als vaste onderdelen 
gebed, muziek, gedichten, evangelielezing (met een korte 
overweging) en het aansteken van kaarsjes. Afsluitend is er 
gelegenheid om samen na te praten onder het genot van een kopje 
koffie of thee (vanwege het corona-virus gaat dit nu niet).

Zondag 13 september jl. was de eerste bijeenkomst in het nieuwe 
werkjaar met als thema “Liefde en Leegte”. Om te voldoen 
aan de corona-maatregelen werd deze gehouden in de Sint-
Catharinakapel.

Een mooie inspirerende muzikale viering met een grote opkomst 
van rond de twintig mensen.
De anderen en ik ervaarden het als waardevol. Fijn dat onze 
parochie deze mogelijkheid aanbiedt. De eerstvolgende viering 
met het thema “Donker en Licht” is op 13 december a.s. in de Sint 
Catharinakapel.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met het parochie 
bureau (0164 233574) of met Jolanda Tholenaar (0164 258260).

Ad de Waal

Muziek in de St.-Gertrudiskerk
Na “wandelconcerten” op zaterdagmiddagen in augustus op de 
orgels van de Gertrudiskerk en nadat de orgels nog bespeeld 
konden worden op zaterdag 13 september, Monumentendag en 
tevens Nationale Orgeldag (en op de erop volgende zondag), is het 
stil geworden wat betreft “Muziek in de St.-Gertrudiskerk”.

De beperkingen als gevolg van de nieuwe golf corona - besmettingen 
maakten het voorziene Ibach-festival (2 tot en met 4 oktober) al 
niet meer mogelijk. Door nieuwe recente beperkingen is ook het 
geplande orgelconcert van 15 november geannuleerd. Hopelijk 
kan de organist Ton van Eck (kathedraal - organist Haarlem) in 
2021 alsnog naar Bergen op Zoom komen. Natuurlijk werden de 
orgels wel bespeeld tijdens de vieringen die al geruime tijd vocaal 
worden verzorgd door maximaal slechts vier zangers!

Toch is er “achter de schermen” wel een en ander gebeurd! 
Zojuist (eind oktober) zorgde onder auspiciën van de Gertrudis 
Cultuurstichting de organist Willem van Twillert (Amersfoort), - na 
vooraf enkele dagen de orgels verkend te hebben -, voor opnamen 
van meerdere uren orgelmuziek op onze instrumenten. Bovendien 
maakt een orgelimprovisatie door Kees van Eersel (Goes) deel 
van de opnamen uit. Te zijner tijd zullen deze opnamen beluisterd 
èn bekeken kunnen worden op Youtube! Voorts zijn er twee 
documentaires gemaakt: één over het Ibach-orgel (men kan kennis 
maken met ook het inwendige van het instrument!) en één over 
de St.-Gertrudiskerk en zijn bijzonder rijke en diverse inventaris. 
Ook deze documentaires kunnen via Youtube worden beluisterd en 
bekeken. U wordt op de hoogte gehouden!
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Wat HMR betreft (elders treft u daaromtrent ongetwijfeld meer aan): 
de viering van “Lessons and Carols” en die met de kerstdagen 
zullen jammer genoeg niet, resp. veel soberder als normaal kunnen 
plaatsvinden. Laten we hopen op betere tijden!

Hans Smout
www.gertrudiscultuurstichting.nl         www.hmrkoor.eu

Klinkende start Actie 
Kerkbalans
De Lievevrouweparochie luidt op zaterdag 16 januari om 
13.00 uur de klokken van de parochiekerk Onze Lieve Vrouw 
van Lourdes en van de stadskerk van Sint-Gertrudis. Zo 
luiden wij letterlijk de Actie Kerkbalans 2021 in, een actie om 
een financiële bijdrage voor de kerk op te halen. Dankzij Actie 
Kerkbalans kan onze parochie functioneren en kan zij haar 
kerkelijke en maatschappelijke functie blijven vervullen.

Actie Kerkbalans
Kerkbalans is een landelijke campagne en initiatief van de 
Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de 
Evangelische Broedergemeente en de Oud-Katholieke Kerk. 
Met meer dan 2000 deelnemende kerken is het de grootste 
fondsenwervende actie in Nederland. Parochies en gemeenten 
krijgen geen subsidie (niet van de overheid; niet van het bisdom) 
en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden 
om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden 
én de samenleving. De actieperiode loopt van 16 januari tot en 
met 30 januari 2021.

Motto voor 2021
De slogan voor de actie is deze keer: “Geef vandaag voor de 
kerk van morgen”. Als je om je kerk geeft, dan doe je mee! Zeker 
in deze tijd van corona met minder toegelaten kerkbezoekers 
en daardoor onder meer minder opbrengst van collectes is de 
bijdrage via Actie Kerkbalans van het grootste belang voor onze 
parochie. Zo kunnen we samen van betekenis blijven voor de 
mensen om ons heen in deze bijzondere tijd. Bij voorbaat hartelijk 
dank voor uw bijdrage!

Werkgroep Actie Kerkbalans
Lievevrouweparochie

Dat ik beter laat dan nooit ervan doordrongen ben:
Vrijheid is geen vrijheid, die gebaseerd is op egoïsme.
Vrijheid kan alleen vrijheid zijn, als je bij alles wat je doet,
als eerste gedachte aan de ander denkt.

Ilja Leonard Pfeiffer
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Familieberichten
Gedoopt: 
Lex van Meer
Déli de Wit
Emma de Nijs
Julia de Boer
Maya Jarosz

Overleden:
Helen Boekema   55 jaar
Jo Iriks-Franken   91 jaar
Sjaak van der Wegen  87 jaar
André van Loon   84 jaar
Gerarda Luijks-de Crom  94 jaar
Jan Lint    72 jaar
Toon Vroegrijk   83 jaar
Jopie Matthijssen-Batenburg 94 jaar
Jopie Noteltiers-de Kok  81 jaar
Janus Uijtdewilligen  93 jaar
Nelly Nuijten-Schillemans  93 jaar

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 “Ook adverteren? Neem voor informatie contact op met 
het parochiecentrum en u wordt snel teruggebeld.”
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