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Van de redactie

Colofon

In aflevering 2 van onze 14e jaargang vielen we bij u binnen met
“Code Oranje”. Omdat verspreiding van ons parochieblad onder
14.000 ingeschreven huishoudens van de Lievevrouweparochie
volgens ons bestuur een te grote claim legt op de financiën, loopt
het voortbestaan van inZOOMen groot gevaar. Om code rood te
voorkomen is er met het bestuur afgesproken dat we op korte
termijn een onderzoek doen naar hoe de parochie u het beste kan
informeren. Daarvoor vroegen we ook uw medewerking. Tegelijk
met aflevering 2 kreeg u een gele klaart waarin we u vroegen aan te
geven of u inZOOMen wilde blijven ontvangen, eventueel digitaal.
Wel, u heeft ons niet teleurgesteld! Bijna 1.200 reacties kregen we
en nog dagelijks komen er berichtjes binnen. Elders in dit nummer
informeren we u daar wat gedetailleerder over.

Jaargang 14 nummer 3, 2022
Dit blad is een uitgave van de Lievevrouweparochie te Bergen op Zoom en
verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 12.500 stuks.

In dit zomernummer besteden we op de eerste plaats natuurlijk
aandacht voor onze kersverse “koninklijk gedecoreerden”. We
blikken vooruit naar Hemelvaart en Pinksteren. Uiteraard leest
u ook de aankondiging van onze jaarlijkse Maria Ommegang,
die dit jaar, zoals het er nu naar uitziet, weer door onze stad kan
trekken. Meer dan ooit beseffen we dat het bestaansrecht van deze
dankstoet springlevend is. Maria, die wij in de litanie nog steeds
de “Koningin van de Vrede” noemen, willen we in deze tijd immers
dichter bij ons dragen dan ooit.
Natuurlijk zijn er, naast de bijna vaste rubrieken, ook weer een mooi
interview en berichten uit allerlei geledingen van onze springlevende
geloofsgemeenschap.
Kortom, er is weer genoeg te lezen!
Mocht u zelf een bijdrage willen leveren voor nummer 4, dan
ontvangen we die graag uiterlijk 29 juli.
Ton Segers
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DOOR DE WEEK:
St.-Gertrudiskerk:
OLV van Lourdeskerk:

Zondag 09.30 uur
Zaterdag 17.00 uur
Zondag 11.00 uur
Zondag 18.00 uur
Eucharistieviering in de Poolse taal
Middaggebed: dinsdag,
woensdag en vrijdag om 12.15 uur
in de Sacramentskapel
Dinsdag
09.00 uur: viering in de kerk

IN DE HUIZEN:
Meilust:
Moermont:

Zondag 11.00 uur
2e en 4e donderdag van de maand
14.30 uur
Sint Catharinakapel:
Zondag 09.30 uur
Het Nieuwe ABG zusters: Vrijdag
09.30 uur
Het Nieuwe ABG:
1e en 3e donderdag van de maand
10.00 uur
Jacquelineflat:
1e en 3e 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 en of er
wijzigingen zijn in het maximum aantal kerkbezoekers.
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Gods goede Geest
Te land, in de lucht,
over het water en zelfs
in de atmosfeer via
de satellieten, is er
druk verkeer tussen
mensen. De ene mens
gaat zo gemakkelijk
en comfortabel naar
de andere toe. Er
is ook enorm veel
uitwisseling
tussen
mensen: er worden contracten afgesloten, financiële, notariële. Er
wordt gekocht en verkocht over alle grenzen over alle continenten
heen.
Er wordt van gedachten gewisseld, er wordt gediscussieerd en
gepubliceerd, kennis en informatie wordt wereldwijd uitgewisseld.
Met dat alles zijn enorme sommen geld gemoeid. We vinden het
dan ook zó belangrijk. Dat is leven, dat is pas vooruitgang! Dat
denken wij althans...
Er is echter een andere vorm van menselijk contact, een andere
vorm van overdracht van kennis en leven, helemaal niet zo
spectaculair. Wat een moeder tegen haar baby zegt, of zingt
of neuriet. Daar staat geen mens bij stil, maar dat is het echte
menselijk contact. Wat geliefden elkaar toefluisteren, of dat eerste
woord na een lange periode van koppig zwijgen, dat eerste woord
van vergeving. Dat zijn geen handelscontracten en dat is geen
wetenschap maar daar zit veel meer toekomst in.
Pinksteren situeert zich op dat vlak, op het vlak van de zachte
communicatie. Als de verrezen Christus bij zijn leerlingen
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komt, dan doet Hij geen financiële toezeggingen, Hij sluit geen
arbeidscontract af, Hij geeft hen zelfs geen middelen, zelfs geen
overdracht van kennis of informatie. Hij spreekt alleen woorden
van vergeving en bewerkt het wonder van de verzoening.
Vandaag zitten wij in een Pinksterkerk. Net als de apostelen
die verslagen en angstig nog eens bij elkaar komen om hun
ontgoocheling te verwerken. We gaan op weg naar een Kerk, die
weer nederig wordt, die openstaat voor andere culturen en voor
andere vormen van gelovig zijn. Dat zij bewogen wordt tot een
dergelijke eenvoud is het werk van de Geest. Dat is Pinksteren.
We zijn met z’n allen, een stukje van die Kerk. Als we dat maar
weten en ons daarvoor verantwoordelijk voelen. Dan zullen ook
wij beseffen dat onze kracht niet ligt in macht en prestige, maar
in de zachte waarden van vergeving en verzoening, in de zachte
communicatie tussen mensen zo warm en echt als de zorg van
een moeder voor haar baby. Van harte wens ik u allen Gods goede
Geest van Pinksteren toe!
Diaken Jan Foesenek
teamleider pastoraal team

VACATUREBANK
Degene die interesse heeft in onderstaande vacatures kan
contact opnemen met het parochiecentrum.
StreamTeam
Voor St.-Gertruduskerk zijn we op zoek naar uitbreiding van
ons StreamTeam. Dit team zorgt ervoor dat de vieringen in de
kerk thuis live te volgen zijn via kerkdienstgemist.nl.

Je bent verantwoordelijk voor de regie en bediening van de
apparatuur voor de uitzendingen van de vieringen in de kerk. Je
kunt overweg met een tablet (of wilt dit leren) en bent bekend
met de inhoud van de viering. Verder ben je beschikbaar op
zaterdagavond, zondagmorgen of op een ander tijdstip (o.a. bij
uitvaarten).
Je maakt deel uit van een enthousiast team. Planning gebeurt
altijd in overleg.
Bezoekgroep
Mensen die een moeilijke periode in hun leven meemaken,
vinden het fijn om hier af en toe eens met iemand over te praten.
In de parochie is een groep vrijwilligers die zieken en eenzamen
bezoekt en hen aandacht geeft. Elke medewerker bezoekt
enkele mensen. Hoe vaak, hangt af van de te bezoeken persoon,
maar het is niet vaker dan eens in de 14 dagen. Sommigen
worden alleen voor de feestdagen bezocht, maar alle mensen
krijgen in ieder geval een kerstattentie. Ben je flexibel en kun je
goed luisteren naar eventuele problemen, dan is dit wellicht iets
voor jou. Wij zijn ook op zoek naar iemand die de leiding van
deze groep op zich wil nemen, de contacten onderhoudt met
het pastoraal team en het parochiebureau, de voortgang van
de bezoeken kan bespreken en samen met de andere leden de
afgelopen activiteiten kan evalueren.
Kun je nog zingen of spelen? Doe dan mee.
Bij onze koren zijn nieuwe leden van harte welkom die kunnen
zingen of een instrument kunnen bespelen.
Voor aanmelding, vragen of een intakegesprek kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum:
Telefoonnummer 0164 233 574 of via info@lievevrouweparochie.nl
Gerard Akkermans, Parochiebureaucoördinator

Van de bestuurstafel
Beste lezers,
Op dinsdag 26 april 2022 zijn koninklijke onderscheidingen
uitgereikt. Maar liefst vier parochianen zijn gedecoreerd, namelijk
Carin Gillesen, Corrie Hamers, Henk Beijen en Mart Kuipers.
Deze nieuwe leden in de Orde van Oranje-Nassau hebben zich
vele jaren op verscheidene terreinen ingezet voor de katholieke
gemeenschap in onze stad. Een “lintje” is dan een duidelijke
blijk van waardering voor het vele werk dat zij hebben verricht
en de ontelbare uren die zij hebben besteed aan onze kerken en
parochie. Wat zijn deze vier parochianen voorbeelden voor velen!
De leden van ons pastoraal team zijn op heel veel terreinen
actief en dat niet alleen in onze Lievevrouweparochie. Immers, zij
verlenen ook diensten bij andere parochies van ons bisdom. Zij
helpen daar waar het kan. De hulp die onze pastores bieden wordt
zeer gewaardeerd en waar de nood hoog is, staan zij paraat. Dit is
echter wel een extra belasting voor ons team.
In de kerk van Onze Lieve van Lourdes is de verwarming aan
vervanging toe. We doen ons uiterste best om het benodigde
geld bij elkaar te krijgen en we bekijken steeds wat mogelijk en
haalbaar is. Natuurlijk is hierover ook overleg met het bisdom. Er
vinden verschillende onderzoeken plaats en dit kan mogelijk voor
wat vertraging in de uitvoering zorgen. Het doel is wel dat een
adequate verwarming het komend najaar is gerealiseerd.
Onze parochie kent velerlei communicatiemogelijkheden.
Nieuwsbrieven en de website kosten veel geld en onze financiële
middelen zijn beperkt. Daarom moeten we steeds goed afwegen
wat voor de parochie haalbaar is. Ook dit periodiek wordt in het
onderzoek meegenomen. Uiterlijk binnen twee maanden wordt er
duidelijkheid gebracht in welke middelen we investeren.
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Verder dank ik alle medewerkers die zich steeds zo voorbeeldig
inzetten voor onze parochie. Hun werkzaamheden helpen onze
parochie te laten leven. Dit is bouwen aan de toekomst! Onze
Lievevrouweparochie blijft dan ook een katholiek anker in de
Bergse samenleving.
Namens het bestuur van de Lievevrouweparochie,
Jan van Wijk

Lintjesregen 2022
En toen was het zover. Bergen op Zoom is 13 gedecoreerden
rijker, die onder allerlei voorwendselen naar Theater de
Maagd zijn gelokt om de Lintjesregen bij te wonen.
Sommigen onder hen hadden geen idee wat hen te wachten stond
en bij anderen begon het te dagen toen zij hun familie, vrienden
en andere hen bekende vrijwilligers in de foyer van het theater
ontwarden. Ook jij hier? Waarvoor ben je hier en/of voor wie ben jij
hier? Niet in de gaten hebbend dat zij uiteindelijk de uitverkorenen
zouden zijn.
Onder deze 13 waren vier personen die, voornamelijk vanwege
hun vrijwillige activiteiten voor de Lievevrouweparochie, in de

schijnwerpers kwamen te staan. Natuurlijk zijn zij naast hun
activiteiten voor de parochie ook op andere gebieden actief. Het
heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat onze burgemeester Frank
Petter hen – na hun vrijwilligersdoopceel te hebben gelicht - mocht
melden dat het Zijne Koninklijke Hoogheid Willem-Alexander heeft
behaagd om hen te benoemen tot Lid in de Orde van OranjeNassau. Deze eer viel ten deel aan Carin Gillesen-Suykerbuyk,
Corrie Hamers-van Gool, Henk Beijen en Mart Kuipers.
De samenleving drijft nog steeds op mensen met inzet, oog voor
elkaar en betrokkenheid. En dat hebben onze gedecoreerden
meer dan duidelijk laten zien en dat is dan ook opgevallen bij de
Lievevrouweparochie en anderen die hen hebben voorgedragen.
Chapeau!
Carin, Corrie, Henk en Mart van harte proficiat. Wij hopen dat
het lintje een aanmoediging en inspiratie is voor jullie, maar
ook voor anderen om zich vrijwillig te blijven inzetten voor de
Lievevrouweparochie, de samenleving dichtbij en ook ver weg.
Astrid Halfhide
bestuurslid medewerkers Lievevrouweparochie

Tenslotte nog dit:
Carin, Corrie, Henk en Mart zijn, toen ze eenmaal van
de schrik bekomen waren, overstelpt met gelukwensen,
bloemen, lieve kaartjes en mailtjes. Die reacties hebben hun
dag en de dagen daarna nog mooier gemaakt.
Zij hebben de redactie gevraagd u allen daarvoor héél hartelijk
te bedanken. Dat doen we hierbij natuurlijk met plezier!
De (ook trotse) redactie
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Erik Akkermans in actie
In het bisdom Breda werd op 1 november 2009 een Poolse
parochie opgericht door toenmalig bisschop J. van den Hende.
De parochie is vernoemd naar de heilige Maximiliaan Maria
Kolbe en heet voluit “Parochie van de Heilige Maximiliaan
Maria Kolbe”. Elke zondag wordt in deze parochie in twee
kerken, de Mariakerk in Breda en de OLV van Lourdeskerk in
Bergen op Zoom, een eucharistieviering gehouden. Eén keer
per maand op zaterdag ook in Koewacht.

In Bergen op Zoom is om zes uur een eucharistieviering voor onze
Poolse medegelovigen. Deze viering is in hun eigen taal met hun
eigen priester, Pater Slawomir Klim SChr, en hun eigen koster, Erik
Akkermans. Erik is elektricien bij een installatietechniekbedrijf en
al meer dan twintig jaar getrouwd met Renata. Samen hebben zij
twee dochters en samen gingen ze altijd naar de Poolse vieringen
die één keer per maand werden gehouden in Ossendrecht,
Nieuw Vossemeer, Goes of Wernhout. Dat is al een tijd niet meer
zo maar nu is er elke zondag een Poolse viering in de OLV van

Lourdeskerk. Gerard Akkermans, een bekend persoon binnen de
Lievevrouweparochie, hoorde dat men op zoek was naar een koster
voor deze vieringen en hij vroeg of zijn zoon deze functie wilde
invullen: dat wilde hij wel.
Zondags is Erik rond 16.00 uur in de kerk om alles klaar te maken
voor de Poolse eucharistieviering. Hij overlegt met de priester, geeft
misintenties door en zorgt ervoor dat kerkboekjes in de Poolse taal
klaarliggen. Om 17.15 uur gaan de deuren open en kan iedereen
naar binnen. Voordat de H. Mis begint, zijn er gelovigen die gaan
biechten. De viering begint om 18.00 uur en daarna zijn er nog
contacten met priester en gelovigen. Het is dezelfde viering als een
gewone Nederlandse viering maar dan in de Poolse taal. Er komen
veel gezinnen met kleine kinderen. Erik laat weten: “Als de kinderen
druk worden, lopen de ouders even met hen rond of gaan ze naar
de grot. Wanneer ze weer rustig zijn, komen ze terug in de kerk
om samen verder deel te nemen aan de viering.” Helaas is er geen
Pools koor en ook geen Poolse organist maar de lector begint met
het zingen van een lied en de kerkbezoekers vallen in. Als iedereen
is vertrokken, wordt alles opgeruimd, sluit onze koster de deuren van
de kerk en kan hij naar huis.
Vanuit hun thuisland koesteren onze Poolse medelanders nog veel
tradities, zoals de versierde rieten paasmandjes. Deze worden thuis
gevuld met een stukje brood, een ei, een worst, cake, mierikswortel,
en een lammetje van brood, cake, boter of suiker. Over het mandje
ligt een kleedje. Elk stukje voedsel dat erin ligt, staat symbool voor
een religieuze aanwijzing. Deze worden, zonder kleedje, bij het
altaar geplaatst. Na afloop van de ceremonie met gezamenlijk
bidden en zegening wordt het mandje opgehaald en weer met het
kleedje bedekt. Daarna gaat men met het Paasmandje huiswaarts.
Dit jaar kwamen op paaszaterdag 1.100 mensen naar onze kerk om
hun mandjes te laten zegenen.
Met de kerstdagen is kerstavond in Polen erg belangrijk. Het
belangrijkste moment is de gewoonte van het delen van de
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kersthostie. Elke familie doet dat vlak voor het
kerstdiner op kerstavond. Deze hostie is een
rechthoekig stukje brood dat te verkrijgen is
in de kerk. Ook staat er altijd een extra bord
voor een onverwachte gast, want niemand
mag natuurlijk alleen zijn met Kerst. Op
verzoek van het Bisdom zijn er altijd twee
collectes. Een voor de communie en een na
de communie. De eerste is voor de Poolse
parochie en de tweede is om de huur van het kerkgebouw te kunnen
betalen. Opbrengst van zo’n eerste collecte gaat bijvoorbeeld naar
Oekraïne, het buurland van Polen waarvoor ook hulpgoederen
worden verzameld. Deze worden vanuit Polen naar Oekraïne
gebracht waar hulporganisaties voor de verdere afwikkeling zorgen.
Op paaszaterdag was bij de zegening van de paasmandjes een
collecte voor de orde van Poolse priesters.
Erik vertelt verder: “Ook in Nederland komt de Poolse priester elk
jaar langs om bij velen het huis te zegenen.” Voor meer informatie
verwijst hij ons naar het internet. Zo kan men meer te weten te
komen over Poolse parochies in Nederland en over Poolse tradities.
Na een interessant en ontspannend gesprek meldt onze vrijwilliger
nog dat hij goed kan samenwerken met Bhin Pham, zijn Vietnamese
collega-koster. Deze vervangt hem bij afwezigheid maar helpt ook
als het erg druk is.
Tenslotte spreekt onze koster Poolse vieringen een wens uit: Blijf
naar de kerk komen en blijf de kerk ondersteunen. Hij eindigt met
de wijze woorden van zijn Poolse pastoor: “Wat is nou één uur op
een week?” Eén uur in een week is inderdaad niet veel. We zouden
misschien onze tijd anders kunnen indelen en ook onze traditie meer
samen beleven..… Erik, heel veel dank voor je tijd en je verhalen.
Ik heb veel gehoord en heb bewondering hoe jij dit werk aanpakt.
Lucie Venmans
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Van code oranje naar rood...
of groen?
Op onze, bij nummer 2 meegestuurde gele kaart, kregen we bijna
1.200 reacties. Nog dagelijks (ruim over tijd) komen er berichtjes
binnen!
Een ruime meerderheid van de respondenten wil het parochieblad
blijven lezen, een derde deel daarvan digitaal. Zo’n 150
parochianen gebruikten de kaart om meteen nog wat opmerkingen
te maken. Complimentjes, maar ook aanbevelingen die we ons
ter harte kunnen nemen. Enkelen maakten van de gelegenheid
gebruik om een kritische noot te plaatsen. Dat is ook goed.
Ter uwer informatie een bloemlezing:
– Men wil inZOOMen niet meer, om uiteenlopende redenen
– Geadresseerd aan de vorige bewoners
– Idee dat het blad niet veel gelezen wordt, dus zonde van geld
en moeite
– Eenvoudiger dus goedkoper drukken
– Minder dan 4 uitgaven
– M
 eer betalen om inZOOMen te geven aan mensen die niets
betalen, doen we niet
– Alleen inZOOMen bezorgen bij mensen die betalen
– inZOOMen is een prachtig blad
– o
 nze complimenten voor de inzet en de moeite om dit mooie
blad te maken
– omdat het goedkoper is, mag het blad naar ons ook digitaal

Voor alle zekerheid, de complimenten waren gelukkig in de
meerderheid! We kunnen uw aanbevelingen en adviezen
gebruiken bij het onderzoek dat bezig is en op korte termijn kan
worden afgerond. (zie ook de rubriek “Van de bestuurstafel”
elders in dit nummer)
We constateren voorzichtig dat er bij de parochianen behoefte is
aan meer contact. Bijeenkomsten zoals de nieuwjaarsreceptie,
als die weer gewoon door kan gaan, maar wellicht ook op andere
manieren.
In korte tijd heeft onze administratie veel extra werk verzet om de
vele wijzigingen waarom gevraagd is te verwerken. Het is goed
om hier nog eens te wijzen op het feit dat het gaat om vrijwillige
medewerkers, die hun uiterste best doen om aan uw verzoeken
tot wijziging zo spoedig en correct mogelijk te voldoen. Het zou
deze keer kunnen zijn dat uw wensen nog niet verwerkt zijn
en dat u dit nummer toch nog in de brievenbus ontvangt en
niet per mail.
Hier nog een voorbeeld van een reactie:
“Er wordt veel werk verzet door inZOOMen, de prachtige
Nieuwsbrief, de website en het parochiegeeltje. Dat is veel. Kan
er iets samengevoegd worden of iets eraf?” Inderdaad dat is o.a.
wat we aan het onderzoeken zijn.

Het Doorgeefpunt
Regen, kou, liever nog even lekker in bed, maar … je hebt
een vrijwilligersbaan en dat is niet vrijblijvend. Dus … HUP
aankleden en naar Het Doorgeefpunt.
Een uur voordat we officieel open gaan, zaten er al twee klanten
voor de deur. ze hadden de kou getrotseerd. Ik werd begroet
met een gulle lach en de vraag “alles goed?” De twee klanten
hielpen mee om een kledingrek buiten te zetten. Daarna gingen
ze lekker ‘winkelen’.
Als klanten op zoek zijn naar iets specifieks en we hebben
het niet, versturen we appjes rond naar onze omgeving en
kennissenkring. Negen van de tien keer lukt het, ergens ligt bij
iemand nog wel iets wat wij zoeken. Alles om iemand die het
goed kan gebruiken te helpen … ‘klant is koning’.
Jammer dat sommige mensen laatdunkend doen over
vrijwilligersinitiatieven, het is maar vrijwilligerswerk, een
tijdsinvulling. Een collega was hierdoor geraakt/gekwetst. Het is
een baan op vrijwillige basis - maar niet vrijblijvend! - uitgevoerd
door mensen die een medemens die het goed kan gebruiken
(ongeacht de oorzaak), zonder te oordelen, willen helpen.

Tenslotte nog dit: heel content zijn we ook met het feit dat veel
parochianen zich bereid verklaarden om speciaal voor ons blad
een financiële bijdrage te willen geven. Dat zal zeker helpen.
Kortom, wij zijn blij met uw reacties en medewerking en we
werken verder aan onze opdracht.
In nummer 4 van deze jaargang zult u lezen wat het resultaat
hiervan is.
Ton Segers
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We zoeken waar mogelijk contact met vrijwillige en professionele
maatschappelijke instanties. Wie weet kunnen we net dat kleine
beetje bieden, iets bijdragen aan het welbevinden. Samen sterk!
In verbinding iemand op weg helpen, hoe mooi en makkelijk kan
het zijn. Als iemand blij en tevreden Het Doorgeefpunt verlaat,
geeft dat een goed gevoel en sluiten we moe maar zeer voldaan
de deur.
Het Doorgeefpunt
woensdag open van 10.00 tot 12.00 uur
Bernadettestraat 4 Bergen op Zoom
Schoolvakanties gesloten M: 06-3341 6193
E: HetDoorgeefpunt@hotmail.com Facebook en Instagram
Alles voor dagelijkse levensbehoefte is gratis, voor kleding en
schoenen vragen we vijftig eurocent (€ 0,50)
Team Doorgeefpunt
Anja Hopmans

Indonesië 25 jaar later
In Bergen op Zoom heeft de congregatie Franciscanessen nog
drie zusters, maar in Indonesië zijn er veel meer. Hier wordt
de congregatie langzaam afgebouwd, terwijl in Indonesië
er in 2021 nog dertien nieuwe zusters zijn ingetreden.
Op 14 april 1996 is de congregatie in Indonesië zelfstandig
geworden ten opzichte van Bergen op Zoom. Op 14 april 2021
vierden ze dus hun 25-jarig jubileum. Jammer genoeg kon
dit door de pandemie niet uitbundig zijn. Zoals hieronder is
te zien werd het jubileum gestart met een eucharistieviering
in de kapel in Sukabumi. Ook vernieuwden de zusters hun
franciscaanse geloften in hun 10 gemeenschappen.
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Moeder-overste gaf in haar speech aan dat de leeftijd van 25
jaar de leeftijd is dat mensen volwassen zijn, om volwassen
te worden en onafhankelijker te zijn in het reageren op
de vreugde en het verdriet in het leven als religieuze.
Verder zei zij: “We zijn vanuit Bergen op Zoom opgericht
en zijn onze voorgangers nog steeds dankbaar, vooral de
zusters in Bergen op Zoom. Zij waren de pioniers en nu
zetten wij, als hun opvolgers, ons werk voort op het gebied
van gezondheid, onderwijs, pastoraal en sociaal werk.”
Zoals gebruikelijk hebben ze dit jubileum
afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.
Frans van den Berg

Stichting Talokoto
Lieve mensen,
We zijn erg blij met, ook in 2022 weer, een financiële bijdrage van
de Caritas voor onze stichting Talokoto, blij voor de kinderen die
we hiermee kunnen helpen. Deze kinderen zijn Malang Jatta,
Mariama Sonko en Fatou Sonko. Hoewel we eerder steun van
de Caritas hebben ontvangen en stukjes in inZOOMen hebben
geplaatst, zal ik eerst kort uitleggen wie we zijn en wat we doen.
Stichting Talokoto Nederland is in 2012 gestart met als doel
het helpen van kinderen met een handicap in Gambia. Deze
kinderen worden in Gambia vaak aan hun lot overgelaten.
Door hun ouders en ook door de maatschappij. Ze komen
in veel situaties als laatsten aan de beurt, voor zorg,
kleding, voedsel, onderwijs en heel veel meer. Wij proberen
sinds 2012 een aantal van deze kinderen te helpen.

We hebben dat eerst via een kindertehuis gedaan, vanaf
2017 doen we dit door de kinderen te helpen in hun “thuis”
situatie, dus bij één of beide ouders, grootouders of verzorgers.
We zorgen voor voldoende voedsel, kleding, medicijnen en
medische zorg, onderdak. Als de kinderen in staat zijn te
leren, gaan ze ook naar school. Deze kinderen wonen in arme
gezinnen en ook deze gezinnen profiteren van de steun.
We zijn gestart met enkele kinderen, nu kunnen we er 27
een aangenamer leven geven, waarbij we streven naar een
grotere mate van zelfredzaamheid voor deze kinderen.
We zijn in staat hen te helpen met steun van velen,
sponsorgezinnen, scholen, kerken. Zo ook de kinderen
die door de Caritas vanaf begin 2019 worden gesteund.
Met de drie kinderen die door de Caritas worden gesteund,
Malang Jatta (6 jaar) Mariama Sonko (7 jaar) en Fatou
Sonko (9 jaar) gaat het goed. Ze zijn alle drie gezond en
gaan naar school, waar ze mooie vorderingen maken.
Mariama en Fatou behoren tot één
gezin met meerdere kinderen met
aangeboren doofheid (doofstom).
Ook de moeder is doof. De beide
zusjes gaan naar de dovenschool
in Brikama, een 3e kind uit het
gezin zit ook op deze school en
ook de moeder, met dezelfde
beperking, volgt hier lessen.
Zo wordt de communicatie
binnen het gezin gemakkelijker.
De kinderen leren allereerst
gebarentaal, maar ook de
gewone schoolvakken. Ze wonen
aan de rand van Brikama en
gaan te voet naar school.
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Malang gaat naar de Rainbow Nursery school in Joboroh
Kuta. Hij heeft kortgeleden een operatie aan een voet gehad,
doet nu oefeningen om weer goed te kunnen lopen. Zo
krijgt hij meer mogelijkheden en minder beperkingen. Voor
vervoer naar school ontvangt hij binnenkort een fiets.

Zo hebben 27 kinderen onze aandacht, maar enkele zijn niet
in staat te leren. Samen met de ouders en de leerkrachten
inventariseren we de mogelijkheden en kijken we wat ze nodig
hebben om zich verder te kunnen ontwikkelen. Het kan zijn
dat ze vervolgonderwijs kunnen volgen, het kan ook zijn dat
het meer voor de hand ligt een bezigheid (werk) voor hen te
zoeken. Voor dit laatste hebben we contacten met een in Gambia
actieve stichting die kinderen met beperkingen aan arbeid helpt.
Is arbeid niet mogelijk, dan wordt ingezet op zelfstandigheid
en zelfredzaamheid. Dus voor zichzelf zorgen, hygiëne van
huis, omgeving en lichaam, zelf telen van voedsel enz.
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De Caritas ontvangt van ons tweemaal per jaar een berichtje
met foto’s over de vorderingen van de drie kinderen. Het is
mooi om hen te kunnen helpen, ook al lijkt het misschien
een druppel op een gloeiende plaat. Maar voor ieder kind en
gezin dat we steunen is dat niet zo. Het is een wereld van
verschil: min of meer vergeten en hongerig in een hoekje of
met een gevulde maag naar school. Daar doen we het voor,
maar belangrijker nog, voor deze kinderen is het geen druppel
op een gloeiende plaat, maar een wereld van verschil.
Met acties zijn we in staat in Gambia wat extra’s te doen.
Afgelopen zomer was er een zeer heftige storm in het
westelijk deel. Veel huisjes van de kinderen en de gezinnen
waren geheel of gedeeltelijk ingestort. We hebben 7 huisjes
kunnen herstellen. In Gambia is op dit moment gebrek aan
voedsel. Veel van de armste gezinnen hebben echt een
tekort. Via father James van de R.K. in Brikama hebben
we een aantal gezinnen extra voedsel kunnen geven.
Om onze inzet in Gambia te kunnen voortzetten, zijn we
mede afhankelijk van bijdragen van velen. De nieuwe bijdrage
van de Caritas was dan ook zeer welkom en wordt volledig
besteed aan de zorg voor de drie genoemde kinderen.
Op www.talokoto.nl kunt u lezen over het werk van de
stichting of kijk eens op www.facebook.com/Stichting-TalokotoNederland-526844267489280 naar de laatste nieuwsbrief.
Wilt u er meer over weten of wilt u ons en de kinderen
steunen, onderneem actie of neem s.v.p. contact op.
Stichting Talokoto Nederland

Voorbereiding
Eerste Heilige Communie

The Next Step,
opnieuw gezaaid

Op het moment dat we dit artikel
schrijven zijn we met de laatste
voorbereiding voor de Eerste Heilige
Communie bezig. In februari zijn we
gestart met de eerste bijeenkomst in
het Praathuis boven in de OLV van
Lourdeskerk. We zijn ook een keer
in Eigen Haard geweest en daarna
konden we terecht bij Het Palet.
We hebben al veel gedaan. Met het
werkboek ‘Blijf dit doen’ in de hand
hebben de kinderen veel geleerd
over God en Jezus. Ze kunnen het
kruisteken maken en leren het Onze
Vader en het Wees Gegroet bidden.
Een woestijn tekenen en inkleuren
is voor hen een makkie. En dat ze
ook goed kunnen schilderen, kun
je aan de zelfportretten zien die ze gemaakt hebben. Die
kun je – als je snel bent- komen bewonderen in de kerk.
Nu komt er nog een laatste groepsbijeenkomst. Dan gaan we
o.a. picknicken en de weergoedmaakviering houden. Zo komt
de communieviering snel dichterbij. Op 22 mei is de eerste
groep aan de beurt in de St.-Gertrudiskerk en op 29 mei in de
OLV van Lourdeskerk. Beide vieringen beginnen om 11 uur.
Namens de werkgroep
diaken Anton Janssen

Eigenlijk is het nog te vroeg. Te vroeg om er al
juichend over te berichten. Aan jonge plantjes moet
je niet trekken, als je wil dat ze blijven groeien.
Maar toch kan ik al schrijven dat we met de jongeren
van The Next Step een nieuw begin hebben gemaakt.
We kwamen op een zondagavond samen. Dat komt
de meesten beter uit dan een vrijdagavond.
We gingen samen eten in het Praathuis. Door corona en
drukke agenda’s hadden we elkaar al lang niet meer gezien.
Maar nu waren er toch zeven jongeren tussen zestien en
vijfentwintig jaar aan tafel.. De meesten deden eerder mee
aan de tienergroep. Anderen kwamen zelf aanwaaien.
Na het eten moesten ze speeddaten. “Niet nodig, Fredi. Dat
ga ik echt niet doen!”, zei een van hen. Toch brak dit het ijs.
Het opende het gesprek en daarna konden we het van alle
kanten hebben over het thema van de avond: compassie.
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De tweede bijeenkomst op zondag is waarschijnlijk
al voorbij, als u dit leest . Stiekem droom ik al van de
Wereldjongerendagen in Lissabon in 2023. Maar stilletjes,
want het plantje moet nog groeien en wortel schieten.
Pastor Fredi Hagedoorn

Nieuws van HMR Ensemble
Als gevolg van de gedwongen beperkingen was het al drie
jaar geleden dat Hortus Musicus Religiosus (HMR) Ensemble
de passiepaasvieringen in de geest van onze rijke traditie
kon uitvoeren. Maar nu was het dan eindelijk weer zo ver!

Het Stabat Mater van Caldara klonk tijdens de kruisweg – samen
met Vom Leiden Christi van Hammerschmidt – en er was gelukkig
weer een hoogfeest van Pasen met muziek van Schubert, Händel,
afgewisseld met Gregoriaanse gezangen door de Schola Cantorum.
Solisten, koor en orkest hebben een prima prestatie geleverd,
zeker gezien de omstandigheid dat het al zo lang geleden
was dat in deze samenstelling kon worden gemusiceerd.
De bezoekers waren vol lof en die betrof ook de schola,
die ondanks het vroege uur uitstekend in vorm was.
De tijd was te kort om ook nog een cantatedienst voor te bereiden,
maar er lag al een alternatief klaar in de vorm van een nocturne,
die we op de vooravond van Goede Vrijdag in het koor van
de kerk uitvoerden. HMR deed dat voor het eerst en met een
kleine groep uitvoerenden. Adri Kruf had voor de gelegenheid
een vijftienarmige kandelaar gemaakt, die een belangrijke
rol speelt bij zo’n viering. Het was een experiment, maar de
aanwezigen en de uitvoerenden kijken er met tevredenheid op
terug. Misschien is het een begin van weer een nieuwe traditie.
HMR bereidt zich nu voor op Pinksteren (5 juni) en de Maria
Ommegang (26 juni), waarin resp. missen van Buns en Haydn
zullen klinken. Solisten, koor en orkest van HMR Ensemble
staan als gebruikelijk onder leiding van Koert Damveld.
We zijn bijzonder verheugd dat zich recent twee nieuwe
leden bij HMR hebben aangesloten. Zij maken zich met
enthousiasme het repertoire van HMR eigen en hebben daaraan
al een waardevolle bijdrage geleverd. HMR biedt ook [jonge]
instrumentalisten de mogelijkheid zich in het HMR orkest
[verder] te bekwamen. Belangstelling? Neem contact op met
ons secretariaat Mieke van de Broek: info@hmrkoor.eu

Toine Asselbergs
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Pieter Nieuwenhuize

Kerkkoor Onze Lieve Vrouw
van Lourdes
We hebben de drukke Goede Week en de tv-mis van de
KRO-NCRV weer achter de rug. Het zijn hectische weken
geweest voor de Lievevrouweparochie en ook voor ons.
Het is fijn dat we eindelijk weer met het hele koor in het
Praathuis van onze parochiekerk, in plaats van in de
koude kerk, kunnen repeteren en ook echt naast elkaar
mogen staan en zingen. Geen verplichte afstand meer.
Zo hebben we ook veel meer steun aan elkaar.
De periode tussen het loslaten van de coronamaatregelen
en de vieringen van de Goede Week was heel kort en

dit heeft alles in een stroomversnelling gebracht.
Ons repertoire moest ook weer opgepoetst worden. Dat hebben
we drie jaar geleden voor het laatst met zijn allen gezongen.
Ga er maar aan staan. En als dat nog niet genoeg is, was
onze medewerking ook gevraagd voor de tv-mis. Ook weer
een nieuwe uitdaging voor het (hele) koor, maar dankzij de
getoonde flexibiliteit, het doorzettingsvermogen en de inzet
van onze leden en musici hebben we de klus geklaard.
De hectiek van de afgelopen weken heeft ook zijn
sporen achtergelaten bij ons kerkkoor, maar onze
vastberadenheid geeft ons toch weer vleugels.
We kunnen nog niet op onze lauweren gaan rusten, maar
zijn wel dankbaar dat de rust enigszins is weergekeerd en
we eindelijk weer een normale repetitie hebben gehad waar
we ons ook konden voorbereiden op vieringen in de nabije
toekomst. Natuurlijk hopen we dat we binnen afzienbare tijd
ons bestaande repertoire en nieuwe gezangen weer helemaal
eigen hebben gemaakt, maar nog het meest hopen we ook
weer te kunnen repeteren op onze vaste dinsdagavond.
Ik maak meteen gebruik van deze gelegenheid om een
oproep te doen om mee te komen zingen in ons koor. We
hebben behoefte aan meer alten, bassen en tenoren.
Dus zing je graag, kom dan eerst eens
vrijblijvend luisteren, of liever:
meld je meteen aan en zing mee!
Astrid Halfhide
secretaris Kerkkoor O.L. Vrouw van Lourdes
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Het kan weer….. Maria
Ommegang op straat!
Gelukkig! Na de zeer beperkte versies van de afgelopen twee
jaar in de relatieve beslotenheid van de St.-Gertrudiskerk,
komt de Maria Ommegang dit jaar weer in volle omvang
op straat. De 78e editie trekt op zondag 26 juni 2022 met
als jaarthema: ‘Maria, onze mantel der liefde’, geheel
volgens traditie vanaf 15.00 uur door onze binnenstad.

Ontwerp Peet Bakx
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De werkzame
commissies binnen
de Maria Ommegang
lopen ieder hun
eigen taken na. De
deelnemers zijn
aangeschreven en ook
gastdeelnemers zijn
benaderd. De wagens
worden nagekeken
en groepen,
zangers, dansers en
muzikanten repeteren.
Declamatoren
bereiden hun teksten
voor.
Met eigenaren van
de benodigde paarden
en schapen worden
afspraken gemaakt.
Verder wordt het
parcours nagelopen
en mogelijke obstakels

onder de loep genomen. De kledinggroep van de Ommegang
is druk met passen en aanpassen van kleding van kinderen
én van volwassenen die in nieuwe of andere rollen meelopen.
Alles wordt in het werk gesteld om dit jaar weer piekfijn voor
de dag te komen in deze unieke stoet zoals we die hier al
sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog kennen.
De bekendheid daarvan leidt er toe dat veel mensen
vanuit de omgeving, maar gelukkig ook steeds meer
van verder weg, hiervoor naar onze stad komen.
Aan die bekendheid wordt voortdurend gewerkt, maar aan
eenieder die dit leest, doen we de oproep om anderen hiervoor
te enthousiasmeren. Kijkers zijn van harte welkom maar
mocht iemand (of liever nog meerderen) in de stoet zélf willen
meelopen, dan is het mailadres:
mariaommegangboz@gmail.com voor aanmeldingen
beschikbaar. Er wordt dan contact met u gezocht.
Er is voldoende reservekleding beschikbaar. Iedere
deelnemer kunnen we zeker het fantastische
Ommeganggevoel laten ervaren.
Een punt van zorg voor de organisatie is de beperkte
mogelijkheid om stoeltjes op de Grote Markt te plaatsen
voor mensen die daar behoefte aan hebben.
Na corona zijn de terrassen daar verruimd. Met de
horecaondernemers moeten hierover afspraken gemaakt
worden. Natuurlijk zullen we via de lokale media en via onze
website www.mariaommegang.nl laten weten of het mogelijk is
om een zitplaats te reserveren. Houdt die media in de gaten!
Namens de hele Stichting Maria Ommegang
wensen wij u (en onszelf) een prachtige nieuwe
Maria Ommegang toe. Graag tot 26 juni!
Hans Stumpel

Schuif eens aan bij Alpha

Zomers

Op donderdagavond
schuiven de
deelnemers van
Alpha aan. Elke Alpha
begint met een lekkere
maaltijd die voor
hen is verzorgd. Hét
moment om elkaar
op een ontspannen
manier goed te leren
kennen. Samen delen
ze wat ze die dag
hebben meegemaakt.
Daarna luisteren ze naar een inleiding en is er alle ruimte om
je vragen en gedachten te delen in kleine groepen. Wie is
Jezus? Waarom stierf Jezus? En hoe kan je dat geloven?
De inleidingen worden gegeven door pastores uit de
organiserende parochies en door betrokken parochianen. In
de groepjes is alle ruimte. Wat zegt het jou? Heb je je geloof
van ‘horen zeggen’ of maakt het al een weg naar je hart?

Zomer van toen
zijn groener en warmer,
zomers van nu
zijn een tikkeltje armer.

Tweede Alpha
De tweede Alpha in onze parochie loopt nu van mei tot en
met juli. We gaan samen ontdekken of we leerlingen van
Jezus willen zijn. En hoe we daarin een stap kunnen zetten.
Na Alpha kan ieder die dat wil zich via het Sint
Franciscuscentrum verder verdiepen. Zodat we
blijven leren van Hem, een leven lang.
Wil je ook een stap zetten in je geloof? Ben je nieuwsgierig? De
volgende Alpha start in januari 2023. Meld je alvast aan bij pastor
Fredi Hagedoorn, fredihagedoorn@lievevrouweparochie.nl

Maar straks zijn de zomers
van nu net zo groen
en zo warm, want dan zijn het
de zomers van toen.
Toon Hermans

Muziek in de
St.-Gertrudiskerk
Zaterdag 28 mei 16.00 uur Gertrudis Cultuurstichting (GCS)
Orgelconcert door Gerben Mourik: de kunst van het improviseren
Entree € 8,00; voor Vrienden Ibach-orgel € 4,00
Zondag 5 juni 9.30 uur (Pinksteren) (HMR)
O.a. Missa op. 2 no. 9 van Benedictus Buns (+1643-1716)
voor soli, koor en orkest o.l.v. Koert Damveld
Dinsdag 7 juni 20.00 uur
Benefietconcert georganiseerd door Hét Concertkoor
o.a. Stabat Mater van Pergolesi (1710-1736)
Oekraïense solisten en instrumentalisten
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Woensdag 8 juni 19.30 uur (GCS)
Beiaardconcert door Janno den Engelsman (Bergen op Zoom)
-!Verzoekprogramma:
stuur je favoriete muzieknummer
door naar: destadsbeiaardier@gmail.com
Vrijdag 10 juni 20.00 uur
Concert door het Zeeuws Orkest en het Brabant Koor
Operagedeelten; met o.a. Francis van Broekhuizen (sopraan)
Woensdag 15 juni 19.30 uur (GCS)
Beiaardconcert door Wim Berteloot (Brugge)
Zondag 19 juni 20.00 uur
Benefietconcert door Hét Concertkoor
Solisten, koor en orkest: Messiah van G.F. Händel (1685-1759)
Woensdag 22 juni 19.30 uur (GCS)
Beiaardconcert door Gideon Bodden (Amsterdam)
Zondag 26 juni 10.00 uur (b.g.v. Maria Ommegang) (HMR)
O.a. Nicolaï-messe van Joseph Haydn (1732-1809)
voor soli, koor en orkest o.l.v. Koert Damveld
Orgelconcerten op zaterdagen 13.15 uur-14.00 uur (GCS)
Vrije toegang
zaterdag 9 juli
Janno den Engelsman
zaterdag 16 juli
Willeke Smits
zaterdag 23 juli
Matteo Imbruno
zaterdag 30 juli
Ton van Eck
zaterdag 6 augustus Margreeth de Jong
zaterdag 13 augustus Corné Jopse
Voor informatie zie:
www.gertrudiscultuurstichting.nl
www.hmrkoor.eu
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Gebed van een tiener
God, ik geloof heus wel dat U er bent,
Misschien wel in een hemel, ver van hier;
Ze zeggen dat U alle mensen kent,
Maar weet U van hun zorgen, hun plezier?
Ze zeggen dat U heel de wereld leidt,
maar waarom dan het lijden en de dood?
Ziet U het niet, hoog in Uw heerlijkheid?
Keert U zich af van heel die wereldnood?
Keert U zich af van mij, die in ’t geheel
van alles wat door U geschapen is
een stofje ben, een eind’loos nietig deel?
En denkt U dat ik U niet vreeslijk mis
Als ik een antwoord op mijn vragen zoek,
Maar tastend verdwaal in een donk’re nacht?
Soms lees ik zoekend in Uw eigen boek,
maar zelden vond ik wat ik had verwacht.
En toch en toch… waar moet ik anders heen?
Wie zegt mij dan de zin van mijn bestaan?
Ik roep om hulp. Laat U mij toch alleen?
Of heeft U eindelijk mijn roep verstaan?
Nel Benschop

Familieberichten

Rouwcentrum Zuidema

Gedoopt:
Eline Hagedoorn
Annemijn van der Schaft
Kate de Kruijf
Abby de Kruijf
Rhodee Kok
Overleden:
Peter Hagenaars
Joke Bogers-Weijts
Kees Nuijten
Rien Verbeek
Adri de Feber
Isa van de Meent-Burghouts
Annie Guilliet
Jelle Hermans
Lina Roosdiana
Annie Hensen-van der Wegen
Toon Roelands
Laurien van Ginneken
Jo van Rijen-van den Buijs
Anny Plasmans-Lint
Annie de Werd

Een perfect verzorgde uitvaart, een troostrijke gedachte.

61 jr
92 jr
90 jr
82 jr
78 jr
85 jr
84 jr
15 jr
79 jr
88 jr
98 jr
64 jr
87 jr
82 jr
90 jr

Betrokkenheid, persoonlijke begeleiding en
aandacht voor uw persoonlijke wensen zijn
voor ons vanzelfsprekend.
Voorheen:

Rouwcentrum:
Aletta Jacobsstraat 8a
4623 ZB Bergen op Zoom

info@rouwcentrum-zuidema.nl
www.rouwcentrum-zuidema.nl

Wij zijn 24 uur per dag beschikbaar:
0164-23 63 30
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PAROCHIECENTRUM LIEVEVROUWEPAROCHIE
Burgemeester Stulemeijerlaan 8 | 4611 EE Bergen op Zoom
tel. 0164 233 574 | info@lievevrouweparochie.nl | www.lievevrouweparochie.nl
Bankrek. Nr. parochiebijdrage: NL90 RABO 0106 1051 83

