PAROCHIEGIDS 2022 – 2023
De parochiegids 2022-2023 van onze parochie ligt nu voor u.
Het is de eerste parochiegids na de coronapandemie.
Deze gids laat u een combinatie van informatie over onze organisatie
en het programma van de Lievevrouweparochie voor het komend
werkjaar zien. Daarbij verlaten we de oude en vertrouwde
onderwerpen niet, maar proberen we ook nieuwe activiteiten in onze
parochie voort te zetten c.q. op te starten.
Een belangrijk nieuw speerpunt betreft de verdere groei naar een
Missionaire Parochie; dit is een bisdom breed initiatief voor
parochievernieuwing; vandaar het jaarthema “Leerlingen van Jezus”.
De vertrouwde speerpunten in de parochie liggen in het pastoraat
voor kinderen, tieners en jongeren, voor jonge gezinnen en senioren.
Deze speerpunten vindt u terug in vieringen (liturgie en
sacramenten), in het doorgeven van ons geloof en onze traditie
(catechese) en worden gestalte gegeven in “Omzien naar elkaar”
(diaconie). De vele onderwerpen staan vermeld in onze parochiegids
met verwijzingen naar de werkgroepen en de contactpersonen
hiervan met naam, telefoonnummer en e-mailadres.
Wij hopen, dat u met deze parochiegids 2022-2023 snel de weg kunt
vinden in onze parochie. Graag verwijzen wij u ook naar de
samenvattende kaart van contactpersonen in de parochie. Op de
website (www.lievevrouweparochie.nl) en op de Facebook-pagina
(facebook.com/lievevrouweparochie) vindt u ook veel informatie.
Veel leesplezier toegewenst!
Pastoor Paul Verbeek

R.-K. Lievevrouweparochie

Er zijn altijd wijzigingen mogelijk op de gegevens in deze
parochiegids.
Op
de
website
van
de
parochie
www.lievevrouweparochie.nl vindt u steeds de actuele berichtgeving
en data in de agenda www.lievevrouweparochie.nl/agenda/
Raadpleeg bij twijfel de website a.u.b.!
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1. Organisatie
1.1. Pastoraal team
Het pastoraal team van de Lievevrouweparochie bestaat uit vier
beroepskrachten (3,5 fte).
Paul Verbeek, pastoor
Werkzaam vanaf 1 september 2013 (0.5 fte)
Werk- en woonadres: Burg. Stulemeijerlaan 8, 4611 EE BoZ
T 233574 / 06 83215322,
E paulverbeek@lievevrouweparochie.nl
Jan Foesenek, diaken en teamleider
Werkzaam vanaf 1 oktober 2016 (1.0 fte)
Werkadres:
Burg. Stulemeijerlaan 8, 4611 EE BoZ
Woonadres:
Roosendaal T 233574 / 06 20626356
E janfoesenek@lievevrouweparochie.nl
Fredi Hagedoorn-Timmermans, pastoraal werkster
Werkzaam vanaf 1 december 2013 (1.0 fte)
Werkadres:
Burg. Stulemeijerlaan 8, 4611 EE BoZ
Woonadres:
Roosendaal T 233574 / 06 27420542
E fredihagedoorn@lievevrouweparochie.nl
Anton Janssen, diaken
Werkzaam vanaf 1 september 2018 (1.0 fte)
Werkadres:
Burg. Stulemeijerlaan 8, 4611 EE BoZ
Woonadres:
Breda
T 233574 / 06 10578430
E antonjanssen@lievevrouweparochie.nl
Rita Jonkers-Langenberg, notuliste overleg pastoraal team c.a.
Emeriti

Het pastoraal team wordt geassisteerd door:

Emeritus diaken Co van Bekkum,
T 06 43637966, E covanbekkum@gmail.com
Emeritus deken Peter de Rooij,
T 06 30443117, E rooij0@xs4all.nl
en door de gepensioneerde pastorale beroepskrachten:
Pastor Jo Staps,
T 251121, E staps.jam@gmail.com
Pastor Corrie Hamers-van Gool, T 244983, E corriehamers@home.nl
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1.2. Parochiecentrum
Adres:

Burg. Stulemeijerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom
T 233574, E info@lievevrouweparochie.nl
I www.lievevrouweparochie.nl
In het Parochiecentrum zijn een aantal functies verenigd. Het is deels
de woning van de pastoor. De leden van het pastoraal team hebben er
hun werkruimte. Het Parochiebureau is er te vinden. Ook is er het
secretariaat van het Vicariaat Middelburg gevestigd.
Parochiebureau
Het Parochiebureau is iedere werkdag bereikbaar tussen 9.00 - 12.00
uur en van 13.00 - 15.30 uur. Vrijdagmiddag is het bureau gesloten. U
kunt er terecht voor informatie, voor het opgeven van een misintentie,
een doop etc. of wanneer u iemand wilt spreken. Op andere tijden kunt
u uw boodschap inspreken op een antwoordapparaat, waarna u wordt
teruggebeld. Er zijn vergaderruimtes beschikbaar voor de werk- en
overleggroepen uit de parochie. Gezien het veelvuldig gebruik van de
ruimtes is reservering noodzakelijk om teleurstelling te voorkomen.
Parochiebureaucoördinator:
Gerard Akkermans T 06 30534643, E g.j.akkermans@kpnmail.nl
Voor het regelen van uitvaarten en ziekenzalving/ziekenzegen kunt u (ook
buiten de openingstijden van het Parochiebureau) bellen naar de
achterwachttelefoon 06 30098876

Parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes
Kerk uit 1928, Pr. Bernhardlaan 66,
4615 BD Bergen op Zoom, T 234867
Stadskerk St.-Gertrudis
Kerk uit 1477, Grote Markt 10, 4611 NR Bergen op Zoom, T 234791
(zie ook Stichting Bergse Monumenten (SBM) onder 9.7.4.)
Bankrekening voor:
Parochiebestuur
Stipendia (gebeds-/misintenties)
Parochiebijdrage

NL35 RABO 0106 1043 30
NL52 RABO 0106 1890 93
NL90 RABO 0106 1051 83

Alle rekeningen t.n.v. R.-K. Lievevrouweparochie Bergen op Zoom
De Lievevrouweparochie is een ANBI instelling met RSIN nummer
002572084.
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Kerkledenadministratie en parochiebijdrage
Voor vragen over de kerkledenadministratie en de parochiebijdrage
kunt u contact opnemen met het Parochiebureau op de maandag- en
dinsdagmiddag vanaf 13.00 uur tot 16.00 uur.
T 233574, E administratie@lievevrouweparochie.nl

1.3. Parochiebestuur

De bisschop benoemt de leden van het parochiebestuur. De pastoor is
op grond van zijn benoeming voorzitter van het bestuur. Voor de
behartiging van de niet pastorale werkzaamheden draagt de pastoor
taken over aan de vicevoorzitter, die daartoe in functie door de
bisschop wordt benoemd. Het bestuur verdeelt onderling de
portefeuilles met taken, komt als regel eenmaal per maand bijeen en
bestaat uit:
voorzitter/pastoor: Paul Verbeek, T 06 83215322,
E paulverbeek@lievevrouweparochie.nl
vicevoorzitter:
Jan van Wijk, T 06 40809154,
E janvanwijk1010@gmail.com
secretaris:
Rob de Vos, T 06 22740956,
E secretaris@lievevrouweparochie.nl
penningmeester:
Koert Bastianen, T 250420
E penningmeester@lievevrouweparochie.nl
lid (gebouwen):
Piet van Schilt T 06 11793653
E pietvanschilt@ziggo.nl
lid (vrijwilligers): Astrid Halfhide, T 06 27220771,
E astrid.halfhide@gmail.com
Lid (communicatie) Lucie Venmans, T 0164 252646
E lucievenmans@hotmail.com
2e penningmeester John Maas T 06 52767360
E johnmaas@telfort.nl

1.4. Parochieraad
De parochieraad bestaat uit een groep onafhankelijke parochianen,
die de pastoor en het pastoraal team adviseert over het pastoraal
beleid in de parochie. We merken dat er dringend behoefte is aan
nieuwe leden met nieuwe input. Ben je een kritische parochiaan en
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wil je een bijdrage leveren aan het pastoraal beleid in de breedste zin,
meld je dan bij de secretaris van de parochieraad.
De parochieraad bestaat uit minimaal 15, maximaal 25 leden. De
pastoor benoemt de leden op advies van het parochiebestuur en deze
hebben zitting voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal
herbenoembaar voor een zelfde periode. De leden van het pastoraal
team en de vicevoorzitter van het parochiebestuur zijn ambtshalve lid
van de raad. Een belangrijke taak (tevens een uitdaging) van de
parochieraad is om de Lievevrouweparochie mede verder te
ontwikkelen tot een Missionaire Parochie, waar mensen
(parochianen) graag bij willen horen en zich graag bij willen
aansluiten.
Voorzitter: pastoor Paul Verbeek.
In de agendacommissie:
diaken Jan Foesenek, E janfoesenek@lievevrouweparochie.nl
Gespreksleider: vacature; Secretaris: vacature

1.5. Financiële regelingen
Binnen onze parochie wordt veel goed werk verzet op de gebieden
van pastoraat, liturgie, catechese, diaconie en caritas. Zonder uw
(financiële) bijdrage is dit werk niet mogelijk. Daarom heeft het
Bisdom tarieven vastgesteld voor een aantal kerkelijke diensten.
Daarnaast vragen wij u deel te nemen aan de jaarlijkse ‘Actie
Kerkbalans’ om het voortbestaan van de parochie en het pastoraat
mogelijk te maken.
Misintentie / gebedsintentie:
Het huidige tarief voor een misintentie / gebedsintentie is € 11,00.
Voor het opgeven hiervan kunt u terecht op het Parochiebureau. U
kunt deze contant betalen, of storten op rekening NL52 RABO 0106
1890 93 t.n.v. R.-K. Lievevrouweparochie.
Tarieven overige kerkelijke diensten en reductieregeling
Op 1 januari van ieder jaar stelt het Bisdom de tarieven voor
kerkelijke diensten (onder andere voor huwelijken, dopen, Eerste
Heilige Communie, H. Vormsel en uitvaartdiensten) vast. Voor de
actuele tarieven verwijzen wij u graag naar onze website:
www.lievevrouweparochie.nl/over-de-parochie/financieel
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Enkele veel voorkomende vastgestelde vergoedingen (2022) zijn:
Huwelijksviering
€ 626,00
Jubileumviering
€ 314,00
Uitvaartviering
€ 626,00
Viering in crematorium of op begraafplaats € 417,00
Zegening kist
€ 214,00
Doop
€ 132,00
Eerste Heilige Communie
€ 142,00 (en € 45,00 projectkosten)
Heilig Vormsel
€ 142,00 (en € 45,00 projectkosten)
Misintentie / gebedsintentie
€ 11,00
Registratie van een uitvaart, doop
of persoonlijke viering via livestream
€ 77,00
(alleen mogelijk na overleg)
Reductieregeling
Voor parochianen die jaarlijks een parochiebijdrage betalen geldt dat
een deel van deze bijdrage in mindering kan worden gebracht op het
tarief voor kerkelijke diensten.
 Voor Doop, Eerste Heilige Communie en H. Vormsel geldt dat de
bijdrage van het voorgaande jaar in mindering mag worden gebracht,
tot een maximum van € 132,00.
 Voor een viering in het crematorium of op de begraafplaats, waarbij
een lid van het pastoraal team is voorgegaan, kan de bijdrage van de
afgelopen twee jaar in mindering worden gebracht, tot een maximum
van € 264,00.
 Voor een huwelijk of een uitvaart in de kerk geldt dat de
parochiebijdrage van de afgelopen drie jaar in mindering kan worden
gebracht, tot een maximum van € 396,00. Dit is steeds afhankelijk van
de door u betaalde parochiebijdrage over de afgelopen drie jaar.
 Om gebruik te maken van de reductieregeling kunt u dit bij
aanmelding voor een sacrament aangeven. Na een uitvaart dient u de
door de parochie toegezonden brief te beantwoorden. Voor vragen
hierover kunt u zich richten tot de penningmeester van de parochie:
E penningmeester@lievevrouweparochie.nl
Kerkbalans / parochiebijdrage
Elk jaar wordt in de maand januari de landelijke ‘Actie Kerkbalans’
gehouden die uw aandacht vraagt voor de parochiebijdrage. Het is de
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belangrijkste inkomstenbron van de parochie. Alle parochianen
worden uitgenodigd mee te doen aan deze actie om het werk van de
parochie financieel mogelijk te maken. Dat is nodig, omdat de
parochie geen subsidies ontvangt of gelden vanuit het Bisdom.
Als indicatie voor het vaststellen van de hoogte van de
parochiebijdrage geeft het Bisdom 1% van het netto jaarinkomen als
richtlijn. De parochie stelt een maandelijkse bijdrage van tenminste
€ 11,00 voor, maar iedere vorm van geldelijke ondersteuning is van
harte welkom. U kunt uw bijdrage storten op bankrekening
NL90 RABO 0106 1051 83 t.n.v. R.-K. Lievevrouweparochie, maar u
kunt uw parochie ook machtigen met een incasso-opdracht. Bij
voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage. Jaarlijks wordt de
parochiebijdrage door het Bisdom vastgesteld. Voor 2023 is het
bedrag nog niet bekend.

1.6. Parochiebijdrage als periodieke gift
Het is u wellicht bekend dat u uw parochiebijdrage als gift kunt
aftrekken van de inkomstenbelasting. Maar wist u ook dat hiervoor
geen drempelinkomen geldt? Of een maximum aan de aftrekbaarheid?
Voorwaarde is dat uw parochiebijdrage voldoet aan de voorwaarden
van een periodieke gift. Uw gift is een periodieke gift als:
1. de gift door u schriftelijk is vastgelegd.
2. regelmatig door u bedragen (minstens 1 keer per jaar) worden
overgemaakt naar de parochie (ANBI instelling), die in de notariële
akte of schriftelijke overeenkomst wordt genoemd. Het RSIN
nummer van de parochie is 002572084.
3. deze bedragen elk jaar (ongeveer) even hoog zijn. U kunt
gemakkelijk aan deze voorwaarde voldoen door een doorlopende
incasso-machtiging af te geven aan de parochie om maandelijks,
per kwartaal of jaarlijks een vast bedrag van uw rekening af te laten
schrijven.
4. deze bedragen door u minimaal 5 jaar achter elkaar overgemaakt
worden naar de parochie. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
5. de parochie u geen tegenprestatie levert voor de gift.
Tot 2014 waren periodieke giften alleen mogelijk als deze bij notariële
akte werden vastgelegd. Nu volstaat een schriftelijke verklaring, die u
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kunt terugvinden op onze website www.lievevrouweparochie.nl. Hier
vindt u het machtigingsformulier voor de automatische incasso.
De Lievevrouweparochie opnemen in uw testament
U geeft wellicht tijdens de collecte of doet mee aan de ‘Actie
Kerkbalans’. Hiermee ondersteunt u het werk van de parochie. Maar
misschien heeft u er wel eens over nagedacht om een goed doel in uw
testament op te nemen, bijvoorbeeld de Lievevrouweparochie? Er
bestaan twee manieren om na te laten aan de parochie, namelijk door
de parochie (mede)erfgenaam te maken of door een legaat ten
behoeve van de parochie op te nemen in uw testament. In beide
gevallen dient u een testament op te laten maken door een notaris.
Voor meer info kunt u contact opnemen via ons Parochiecentrum met
de penningmeester of E penningmeester@lievevrouweparochie.nl

1.7. Fondsenwerving
De werkgroep Fondsenwerving denkt na over nieuwe initiatieven,
die de inkomsten van de parochie kunnen verhogen. We richten we
ons daarbij in het bijzonder op de verkoop van devotionalia. Nieuwe
ideeën
kunnen
kenbaar
gemaakt
worden
via
E
penningmeester@lievevrouweparochie.nl

2. Liturgie
2.1. Weekendliturgie
Stadskerk St.-Gertrudis:
zondag
Parochiekerk OLV van Lourdes: zaterdag
zondag

09.30 uur
17.00 uur
11.00 uur

Op de eerste zaterdag van de maand is er in de regel om 19.00 uur in
de stadskerk St.-Gertrudis een alternatieve viering (Zin op Zaterdag,
zie 2.7). In het rooster van de weekendliturgie zal zoveel mogelijk
voorrang worden gegeven aan het vieren van de Eucharistie. Indien er
geen Eucharistie kan worden gevierd, is er een viering van Woord,
Gebed en Communie. In beide kerken is er zondag na de viering een
kopje koffie of thee om elkaar te ontmoeten. Zie kerkberichten in de
Bode website: www.lievevrouweparochie.nl/agenda
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2.2. Viering Poolse gemeenschap
Iedere zondag is er om 18.00 uur een Eucharistieviering in de Poolse
taal in de parochiekerk OLV van Lourdes.

2.3. Vietnamese gemeenschap
Regelmatig wordt in de parochiekerk OLV van Lourdes Eucharistie
gevierd in de Vietnamese taal.

2.4. Liturgisch beraad
In het liturgisch beraad zijn alle groepen vertegenwoordigd die
betrokken zijn bij de liturgie. Zij houdt zich bezig met vooral de
inhoudelijke kant van onze vieringen: wat is goed gegaan en wat
kan beter. Zij overlegt over de planning van de vieringen. Haar
bevindingen bespreken ze met haar achterban. Zij komt ongeveer één
keer per kwartaal bijeen. Voorzitter: pastoor Paul Verbeek.
Secr.: Tilly Meijer, T 06 55330434, E tilly.meijer@planet.nl

2.5. Koren
In de Lievevrouweparochie zijn meerdere musici actief voor de
directie van de koren en voor het bespelen van de orgels. De
vertegenwoordigers van de koren ontmoeten elkaar regelmatig in het
liturgisch beraad, waarin ook de muzikale ondersteuning van de
vieringen wordt afgestemd. Hierbij wordt er naar gestreefd zoveel
mogelijk vieringen van passende liturgische muziek te voorzien.
Kerkkoor O.L. Vrouw van Lourdes:
Het Kerkkoor Onze Lieve Vrouw van Lourdes onder leiding van Nadia
Rutkovska repeteert iedere dinsdagavond van 19.30-21.45 uur in het
Praathuis. Als u graag zingt en het leuk vindt om in ons koor de
zondagvieringen te ondersteunen, kom langs op dinsdagavond of
stuur een e-mailtje. We zijn blij met u en vooral met tenoren en bassen.
Secr.: Astrid Halfhide, E astrid.halfhide@gmail.com of
Riet Huster-van Egeraat, E huster@hetnet.nl, T 684843.
HMR in de stadskerk St.-Gertrudis:
Vocaal-instrumentaal ensemble HMR (Hortus Musicus Religiosus)
kent verschillende bezettingen: Gemengd Koor (meerstemmige
kerkmuziek vanaf de renaissance tot heden), Schola Cantorum
(Gregoriaans), Capella Feminarum (een- en meerstemmig
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vrouwenkoor) en de instrumentale groep met organisten en strijkers.
Op kerkelijke feestdagen en andere bijzondere gelegenheden wordt
het orkest soms uitgebreid met hout- en koperblazers en slagwerk. De
koren met projectzangers en professionele solisten. De repetities zijn
op dinsdag- en/of donderdagavond in het Cantatorium of in de kerk.
I www.hmrkoor.eu, dirigent: Koert Damveld.
Secretaris: Mieke van den Broek T 06 12257172,
E info@hmrkoor.eu
LieveVrouweCantorij:
Dit koor is specifiek beschikbaar voor uitvaart- en huwelijksvieringen
in beide kerken. Ook voor seniorenvieringen en op verzoek eventuele
andere vieringen. Wekelijks repetitie donderdag van 10.30 - 12.00 uur
in het Cantatorium stadskerk St.-Gertrudis onder leiding van Gunita
Kronberga. Contactpersonen:
Cocky Asselbergs-Stuart, T 254381, E cockyasselbergs@gmail.com
Rinus Franken, T 856281, E rinus.franken@ziggo.nl
Samenzangkoor Lievevrouweparochie:
De eerste en tweede zaterdag in de maand ondersteunt het
Samenzangkoor o.l.v. Lucie van Wezel de viering van 17.00 uur in de
parochiekerk OLV van Lourdes. De repetitie is op de woensdag
hieraan voorafgaand van 10.00-11.30 uur in de betreffende kerk. Voor
bijzondere vieringen wordt er ook een beroep gedaan op het
Samenzangkoor. Indien nodig worden er extra repetities ingepland.
Info: Lucie van Wezel T 682703, E lmgvanwezel@gmail.com
of Gerard Akkermans T 06 30534643, E g.j.akkermans@kpnmail.nl
Cantores:
Regelmatig wordt een beroep op cantores gedaan om de liturgie in
beide kerken met zang te ondersteunen.
Contactpersoon: Jacques Hermans,
T 06 13026283, E jphermans47@icloud.com

2.6. Vieringen rondom Rouw en Verlies
Als je een dierbare verliest brengt dit een rouwproces met zich mee.
Het kan zo goed doen om rondom dit verlies, het gemis, te delen met
anderen en kracht te vinden in het geloof. Daarom is er elk kwartaal
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een viering rond Rouw en Verlies. Een viering met gebed, muziek,
gedichten, evangelielezing en een symbool dat ruimte geeft om te
delen wat er in je leeft. Hierna is er gelegenheid om na te praten. Elke
bijeenkomst heeft een eigen thema. De bijeenkomsten worden
gehouden op zondagmiddag van 14.30-16.30 uur. Gewoonlijk vinden
de vieringen plaats in de Sint-Catharinakapel. U vindt de uitnodiging
enkele weken voor de viering achter in de kerken ligt of via de website
en de Nieuwsbrief. Contactpersoon: Jolanda Tholenaar,
T 258260, E jolandatholenaar@gmail.com

2.7. Zin op Zaterdag
Verbinding - verdieping - vernieuwing: in principe is er iedere eerste
zaterdag van de maand een bijeenkomst in de stadskerk St.-Gertrudis,
om 19.00 uur. De doelstelling van ‘Zin op Zaterdag’ is het
samenbrengen van mensen, die door stilte, muziek, zang, een lezing,
inspirerende verhalen of een meditatieve viering geraakt willen
worden. Voor hen die stil willen staan bij zingevingsvragen én die hun
spiritualiteit en ervaringen willen delen met elkaar.
Contactpersoon:
Jolanda Tholenaar, T 258260, E jolandatholenaar@gmail.com

2.8. Egidius-gebed
Sant’Egidio is een christelijke lekengemeenschap, ontstaan in Rome,
die in meer dan 70 landen over de wereld actief is. Gebed,
gemeenschap en vriendschap staan centraal in hun handelen. Er is
vooral aandacht voor onze arme, zwakkere of eenzame medemens.
Maandelijks is er een gebedsviering op de eerste woensdag van de
maand in de St.-Gertrudiskerk om 19.30 uur. Aansluitend ontmoeten
we elkaar, tot 21.30 uur. Informatie bij: diaken Anton Janssen E
antonjanssen@lievevrouweparochie.nl

2.9. Liturgie door de week
Parochiekerk OLV van Lourdes
dinsdag 9.00 uur Eucharistieviering of viering van Woord, Gebed
en Communie.
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Stadskerk St.-Gertrudis
Dinsdag, donderdag en vrijdag 12.15 uur Middaggebed
Contactpersoon: Karin van der Velde, T 06 52264002,
E karinvandervelde@home.nl
Donderdag 10.00 uur Biddende moeders
Biddende moeders is een gebedsinitiatief; moeders komen samen
om de zorgen over hun (klein)kinderen aan God toe te vertrouwen.
Ook voor vrouwen die geestelijke moeders zijn.
Contactpersoon: Yvonne Fehr-Hersbach, T 785012,
E yvonnefehrh@gmail.com

2.10. Rozenkransgebed
In de maanden oktober en mei vindt elke woensdag om 19.00 uur een
rozenkransgebed plaats in de parochiekerk OLV van Lourdes.

2.11. Vesperviering

met Eucharistische aanbidding
Maandelijks is er een vesperviering met eucharistische aanbidding in
de stijl van de gemeenschap van de Tibériade. We komen samen rond
Christus in het heilig Sacrament. De aanbidding vindt maandelijks
plaats op een vrijdagavond om 19.00 uur, meestal in de parochiekerk
OLV van Lourdes. Na de vesperviering is er ontmoeting met koffie of
thee. Contactpersoon: pastoor Paul Verbeek.

2.12. Taizé viering
Een aantal keren per jaar verzorgt Koorgroep Menora een Taizé
viering op zaterdag om 19.00 uur in de Sacramentskapel van de St.Gertrudiskerk of in St.-Catharinakapel.

2.13. Lofprijs- en Gebedsavond
Elke veertien dagen komen we op woensdagavond van 19.30 - 21.00
uur in de parochiekerk OLV van Lourdes bij elkaar om liederen voor
God te zingen en samen te bidden. In de stilte en door een lering over
de Bijbel die gegeven wordt, luisteren we naar Hem. We mogen
groeien in eenheid met elkaar en in verbondenheid met God die van
ons houdt.
Contactpersoon: Rien van Egeraat, T 642532 of
Petra Corbet, T 239597, E petra.crbt@gmail.com

14

2.14. Woonzorgcentra en Serviceflat
Er zijn altijd wijzigingen mogelijk op de gegevens in deze
parochiegids.
Op
de
website
van
de
parochie
www.lievevrouweparochie.nl vindt u steeds de actuele berichtgeving
en data in de agenda www.lievevrouweparochie.nl/agenda/
Raadpleeg bij twijfel de website a.u.b.!
Het pastoraat in de woonzorgcentra valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting tanteLouise. Binnen deze Stichting is een
eigen Dienst Geestelijke Verzorging. Van daaruit draagt men zorg voor
geregelde kerkdiensten in deze huizen. De leden van ons pastoraal
team verlenen regelmatig assistentie.
De Residentie Meilust valt rechtstreeks onder de parochie. Emeriti en
vrijwilligers gaan voor in de vieringen op zondagmorgen.
Woonzorgcentra:
 In Woonzorgcentrum Het Nieuwe ABG in de gebedsruimte van de
zusters Franciscanessen om 9.30 uur op vrijdag een
Eucharistieviering of een viering van Woord, Gebed en Communie.
 In de Sint-Catharinakapel (ingang poort Klaverstraat) iedere
zondag om 9.30 uur een Eucharistieviering of een viering van
Woord, Gebed en Communie.
 In Woonzorgcentrum Jacquelineflat twee maal per maand een
viering op vrijdagmiddag om 14.30 uur. De eerste vrijdag een
protestantse dienst en de derde vrijdag een katholieke viering.
 In Residentie Moermont een viering van Woord, Gebed en
Communie om 14.30 uur op de eerste en vierde donderdag van de
maand.
 In Woonzorgcentrum Stuijvenburgh elke tweede vrijdag van de
maand een protestantse viering en elke vierde vrijdag een
katholieke viering. Aanvang 14.30 uur.
 In Woonzorgcentrum Het Nieuwe ABG op de eerste donderdag van
de maand 10.00 uur afwisselend een katholieke of een
protestantse viering.
Residentie Meilust:
 In de Residentie Meilust (Bloemendaal) is er iedere zondag om
11.00 uur afwisselend een Eucharistieviering of een viering van
Woord, Gebed en Communie.
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3. Sacramenten
3.1. Doop

Door de doop ga je bij de kerk horen.
Je wordt gezegend om te leven in het
voetspoor van Jezus. Je kunt je pasgeboren kindje laten dopen. Of zelf
op latere leeftijd katholiek worden. In onze parochie worden kinderen
in principe gedoopt in een van onze kerken. Voorafgaande aan de
doop is er één gezamenlijke verplichte doopvoorbereidingsavond.
Toekomstige doopouders gaan met elkaar in gesprek en worden
geïnformeerd over de betekenis van de doop en de praktische gang
van zaken. Daarnaast brengt de pastor die in de doopviering voorgaat
een bezoek aan huis om nader kennis te maken. Aanmelden:
Parochiebureau T 233574, E doop@lievevrouweparochie.nl
Volwassenen die gedoopt willen worden, worden uitgenodigd voor
een speciaal voorbereidingsprogramma (zie Catechumenen 7.1).

3.2. Eerste Heilige Communie
In de communie ontvangen we Jezus zelf. Als je je Eerste Heilige
Communie doet, is dat groot feest. Ook jij mag nu delen van het Brood,
dat het Lichaam van Jezus is. De vieringen van de Eerste Communie
vinden plaats in mei 2023. Ouders kunnen zelf kiezen in welk van de
twee kerken hun kind de Eerste Heilige Communie doet. De
voorbereiding is gezamenlijk. Dit jaar gaan we opnieuw aan de slag
met het project ‘Blijf dit doen’. In het najaar van 2022 is er een
informatieavond voor ouders van alle nieuwe communicanten. Op
deze avond geven we informatie over het project en lichten we het
hele jaarprogramma toe. Aan de viering van de Eerste Heilige
Communie gaat een voorbereidingsperiode vooraf met:
 Enkele themaochtenden voor de kinderen rondom het project ‘Blijf
dit doen’. Kinderen werken in groepjes met verhalen uit de Bijbel.
Ze knutselen samen en maken kennis met de kerk als gebouw en
als geloofsgemeenschap.
 Ouderavonden met praktische informatie over de hele gang van
zaken. Daarnaast is er aandacht voor inhoudelijke elementen zoals
de geloofsopvoeding en de betekenis van de Eucharistie.
 Enkele gezamenlijke vieringen en activiteiten, waaronder de
presentatieviering, de Palmzondagviering en de Paasactiviteit.
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De opgave loopt via het Parochiebureau. Via de basisscholen krijgen
de ouders aan het begin van het schooljaar bericht. Informatie kunt u
vinden op www.lievevrouweparochie.nl/vieren/communie/
Na inschrijving dient de door het bisdom vastgestelde bijdrage (€
142,00) aan de parochie te worden voldaan (minus parochie-bijdrage,
zie 1.5.), evenals een bijdrage voor het project van € 45,00.
Contactpersoon:
diaken Anton Janssen, E antonjanssen@lievevrouweparochie.nl

3.3. Heilig Vormsel
In het Vormsel ga je verder op de weg die je ouders voor jou kozen:
het is jouw eigen antwoord op je Doop en je Eerste Heilige Communie.
Donderdag 15 september
is de informatieavond. De
presentatieviering is op zondag 6 november in de parochiekerk O.L.V.
van Lourdes om 11.00 uur. De toediening van het Vormsel vindt plaats
op zaterdag 14 januari 2022 om 15.00 uur in de Stadskerk St.Gertrudis. Je ontvangt in het sacrament de kracht van God, die jou wil
helpen. In zeven bijeenkomsten bereid je je voor op het Vormsel,
samen met andere kinderen uit groep 8, uit heel Bergen op Zoom. We
gebruiken een project met leuke spellen en opdrachten:
‘Vormselkracht’. We horen mooie verhalen en hebben het over wat
het Vormsel betekent. We eten samen, doen mee met de tienergroep
en gaan naar het Lopend Vuurtje. Lopend Vuurtje is dé dag voor alle
vormelingen uit bisdom Breda. Zo zie je dat je niet de enige bent! Bij
de voorbereiding hoort een presentatieviering in het weekend. Aan
het einde van de voorbereiding volgt de viering van het Vormsel.
Na inschrijving dient de door het bisdom vastgestelde bijdrage
(€142,00) aan de parochie te worden voldaan (minus
parochiebijdrage zie 1.5), alsmede de projectbijdrage van € 45,00. Zie
www.lievevrouweparochie.nl/vieren/vormsel voor de folder, het
machtigings- en inschrijfformulier.
Contactpersoon: Ingeborg Versijp, E i.versijp@ziggo.nl

3.4. Huwelijk

In het sacrament van het huwelijk beloof je om je leven als man en
vrouw te delen. In een feestelijke viering ontvang je de zegen over
jullie liefde. Voor een kerkelijke huwelijksinzegening verzoeken wij
jullie om je tijdig aan te melden bij het Parochiebureau. Zowel de
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datum van de viering als ook de voorganger worden vastgelegd. Er
zijn drie verplichte gespreksavonden met andere huwelijksparen
waarin een aantal aspecten worden besproken die met het kerkelijk
huwelijk te maken hebben. Daar wordt ook de nodige informatie
gegeven. Het samenstellen van de viering gebeurt in persoonlijke
gesprekken met de pastor. Aanmelden:
Parochiebureau, T 233574, E huwelijk@lievevrouweparochie.nl

3.5. Sacrament van Boete en Verzoening
Als je spijt of schuld voelt, kun je dit in het sacrament van Boete en
Verzoening (ook genoemd Biecht) delen. Je ontvangt vergeving die
bevrijdt. Als je het sacrament van boete en verzoening wil ontvangen,
kun je hiervoor een afspraak maken met de pastoor. Meer info:
Parochiebureau, T 233574, E info@lievevrouweparochie.nl
Er is een speciale Boeteviering in de Advent als voorbereiding op
Kerstmis en in de Veertigdagentijd als voorbereiding op Pasen met
aansluitend mogelijkheid tot een persoonlijke biecht.
Ter voorbereiding op de Eerste Heilige Communie en het Heilig
Vormsel zijn er “Weergoedmaakvieringen”.

3.6. Ziekenzalving / Ziekenzegen
Wanneer een zieke behoefte heeft aan ondersteuning vanuit de
parochie, kan de familie contact opnemen met de pastor of het
Parochiebureau. Met de pastor of met iemand van de bezoekgroep (zie
8.2) wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek of om samen te
bidden en de communie te ontvangen (zie 6.2). In het ziekenhuis en in
het verpleeghuis kan men ook via de afdeling een beroep doen op de
eigen pastorale dienst. Rond het ziekbed kan een huisliturgie worden
gehouden, met Ziekenzalving (meer bekend onder de naam:
bediening) of ziekenzegen. Twee keer per jaar is er een
gemeenschappelijke stedelijke Ziekenzalving (één in de parochiekerk
OLV van Lourdes en één in de Residentie Meilust). Daarnaast zal er
een gemeenschappelijke Ziekenzalving zijn in een van de huizen van
Stichting tanteLouise in samenwerking met de Dienst Geestelijke
Verzorging. Voorafgaande aan deze vieringen worden – zo mogelijk de deelnemers uitgenodigd voor een bijeenkomst waarin vragen rond
de ziekenzalving en ziekenzegen worden besproken. Meer info:
Parochiebureau, T 233574. Voor de ziekenzalving of ziekenzegen kunt
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u buiten de openingstijden van het Parochiebureau bellen naar de
achterwachttelefoon, T 06 30098876

3.7. Uitvaart
Afspraken over een kerkelijke uitvaart worden gemaakt via de
begrafenisondernemer, die het geheel van de uitvaart regelt. De
begrafenisondernemer neemt contact op met de uitvaartcoördinator
van de parochie (T 06 30098876) om de datum, het tijdstip/locatie
vast te leggen, als ook de pastor die voor zal gaan in de uitvaart. De
uitvaartviering kan pas worden vastgelegd als de pastor bekend is. Op
de parochie kan een beroep gedaan worden voor het verzorgen van
een uitvaartviering in de kerk met aansluitend een aulaviering in het
crematorium of een begrafenis. Ook kan gekozen worden voor enkel
een aulaviering, voor een viering op de begraafplaats of de zegening
van de kist.
1. Uitvaart vanuit de kerk
Bij een uitvaart vanuit de kerk kan gekozen worden voor een viering
van Woord en Gebed, viering van Woord, Gebed en Communie of
Eucharistieviering. Dat laatste kan enkel als een priester beschikbaar
is. In alle gevallen kan de LieveVrouweCantorij met zang en orgel de
viering ondersteunen. Het is gebruikelijk dat de pastor na de
uitvaartdienst mee naar de begraafplaats of crematorium gaat. In de
nazorg bezoekt de pastor na uitvaart - in de regel - nog de
nabestaanden.
2. Aulaviering in het crematorium of op de begraafplaats
Ook kan op de parochie een beroep worden gedaan als er enkel een
aulaviering - een samenkomst in de aula van de begraafplaats of het
crematorium - plaats vindt. In overleg met de pastor wordt de uitvaart
samengesteld.
3. Avondwake
Ook is het mogelijk om aan de vooravond van de uitvaart een
avondwake in de kerk te houden. Een avondwake is een viering van
Woord en Gebed, die wordt verzorgd door daartoe opgeleide
medewerkers.
4. Begraafplaats
Indien gewenst is een viering bij het graf op de begraafplaats ook
mogelijk. In overleg met de pastor wordt de uitvaart samengesteld.
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5. Zegening van een kist
Een andere mogelijkheid is dat de kist met de overledene wordt
gezegend door een pastor, hetzij thuis of in het mortuarium.
6. Allerzielen
Ieder jaar op 2 november, het feest van Allerzielen, gedenken we in
onze twee kerken de overleden parochianen van het afgelopen jaar. In
de viering wordt een gedachtenisprentje met de namen van de
overledenen van het afgelopen jaar uitgedeeld. Voor elke overledene
van wie vanuit de parochie afscheid is genomen is - indien door de
nabestaanden gewenst - een kruisje met de naam in de kerk
opgehangen. Met dit teken houden we de overledene levend in onze
gemeenschap. Het kruisje kunnen de nabestaanden na de viering van
Allerzielen mee naar huis nemen of op een ander tijdstip ophalen.
Er zijn ook vieringen ‘Rondom Rouw en Verlies’ (zie 2.6.)

4. Jonge gezinnen
Jonge gezinnen zijn één van de
bijzondere doelgroepen binnen de parochie. Diaken Anton Janssen is
samen met verschillende ouders en vrijwilligers verantwoordelijk
voor een aanbod van vieringen en activiteiten. Deze passen bij wat er
leeft rondom geloofsvragen. Ook dit jaar spelen we in op vragen en
behoeften die er leven onder ouders en kinderen van gezinnen met
opgroeiende kinderen. Er is een gevarieerd aanbod, zie:
www/lievevrouweparochie.nl/doen/kinderen-en- jongeren.
Voor vragen of ideeën:
diaken Anton Janssen, E antonjanssen@lievevrouweparochie.nl

4.1. Peuter-/kleutervieringen ‘Geef mij je hand’
Voor de allerkleinste parochianen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar worden
vieringen georganiseerd die speciaal op hen (en hun broertjes en
zusjes) gericht zijn. Op een speelse manier raken de kinderen gewend
aan het kerkgebouw en aan rituelen en waarden rondom het
jaarthema. Tijdens de vieringen wordt er gespeeld, gedanst, gezongen,
en we luisteren naar verhalen. Na afloop van de vieringen drinken we
samen wat en kunnen de kinderen lekker knutselen of spelen. De
vieringen van “Geef mij je hand” zijn een goede plek om andere
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gezinnen te ontmoeten, samen te vieren en gedachten en vragen uit te
wisselen over het geloof. Gedurende het jaar vinden de vieringen
plaats in de parochiekerk OLV van Lourdes van 9.30 - 10.00 uur. Op
Eerste Kerstdag in de middag kindje wiegen, op Tweede Paasdag
paaseieren zoeken in de St.-Gertrudiskerk. Namens het pastoraal
team: diaken Jan Foesenek, E janfoesenek@lievevrouweparochie.nl
Contactpersoon: Jose Verbraeken, T 253346, E josebv@ziggo.nl

4.2. KinderWoordDienst
Om de week om 11.00 uur is er op zondag een KinderWoordDienst
tijdens de zondagsviering in het Praathuis van de parochiekerk OLV
van Lourdes. Alle kinderen van de basisschool zijn welkom! De
kinderen verzamelen zich vóór aanvang van de kerkdienst achter in
de kerk rond een van de leidsters. Aanmelding is alleen nodig zolang
de coronamaatregelen dat vragen. In het praathuis luisteren de
kinderen naar een Bijbelverhaal, praten hierover en bidden samen
een passend gebed. Ook wordt er over het verhaal geknutseld,
getekend, toneel gespeeld, gepuzzeld en/of spelletjes gedaan. Op de
website kun je zien wanneer het een keertje niet door gaat; meestal is
dat tijdens de schoolvakanties (de laatste zondag van de vakantie is er
wel een KWD) en op speciale feestdagen zoals Kerstmis, Pasen,
Hemelvaart en Pinksteren. Namens het pastoraal team:
diaken Anton Janssen, E antonjanssen@lievevrouweparochie.nl.
De leidsters zijn: Angèle, Anja, Anky, Anneke, Marion.
Contactpersoon: Anneke van der Grinten, T 06 14960374,
E vandergrinten03@planet.nl

4.3. Gezinsvieringen
We vinden het belangrijk dat gezinnen met jonge kinderen zich thuis
kunnen voelen in de kerk. Daarom zijn er ook dit jaar weer een aantal
gezinsviering gepland. Op Kerstavond is er in onze beide kerken een
gezinsviering. En op Paaszaterdag is er de Paasactiviteit. Bergse
acteurs spelen het Paasverhaal voor kinderen van de basisschool en
hun familie. Hierin leggen we speciaal voor kinderen uit wat we met
Pasen vieren. Daarnaast kunnen gezinnen natuurlijk aansluiten bij de
(voorbereidings-)vieringen van de communicanten en vormelingen.
Contactpersoon:
diaken Anton Janssen, E antonjanssen@lievevrouweparochie.nl
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4.4. Kidskerk
Onder de noemer Kidskerk waren er de afgelopen jaren
woensdagmiddagen voor kinderen van de basisschool. Op deze
middagen maakten kinderen op een speelse manier kennis met de
verhalen uit de Bijbel en een aantal gebruiken en tradities van de
katholieke kerk. We denken nu na over een nieuwe opzet en over hoe
we de Kidskerk willen voortzetten. Wil je meedenken en/of helpen?
Neem dan contact op met diaken Anton Janssen, E
antonjanssen@lievevrouweparochie.nl

4.5. Eerste Heilige Communie
4.6. Contacten met de R.-K. Basisscholen

zie 3.2
zie 9.4

5. Jongeren
Met het Vormsel starten de activiteiten voor jongeren. Ontmoet je
graag andere tieners of jongeren, wil je meer ontdekken over het
geloof en/of samen met anderen je geloof beleven? Kom dan eens een
kijkje nemen bij één van de activiteiten. Meer info:
Pastor Fredi Hagedoorn E fredihagedoorn@lievevrouweparochie.nl
of www.lievevrouweparochie.nl/doen/kinderen-en-jongeren/

5.1. Heilig Vormsel
5.2. Tienergroep ‘On the Move’

zie 3.3

Elke veertien dagen op vrijdagavond van 19.15–21.00 uur
bijeenkomsten van de tienergroep ‘On the Move’. De avonden zijn heel
actief en gezellig. We doen spellen, zijn nu eens creatief, dan weer
serieus bezig, en dat allemaal in een snel tempo. Elke bijeenkomst
werken we met een thema uit het leven van tieners of over geloof en
kerk. Zoals vriendschap, TikTok, Maria of bidden. Locatie: het
Praathuis van de parochiekerk OLV van Lourdes. Naast deze avonden
vieren we ook samen Sinterklaas, Kerst, Pasen en gaan we op
weekend. On the Move sluit aan op het Vormsel, maar alle tieners
tussen 11 en 16 jaar zijn welkom! Dus heb je zin in een gezellige en
soms gekke avond? Ken je vrienden/vriendinnen die dit gaaf vinden?
Laat je gegevens achter zodat we je op de hoogte kunnen houden van
een volgende bijeenkomst. Meer info: pastor Fredi Hagedoorn,
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E fredihagedoorn@lievevrouweparochie.nl; volg ons via Instagram:
on_the_move_boz of www.facebook.com/onthemoverboz

5.3. Jongerengroep ‘The Next Step’
Elke maand komt deze jongerengroep bij elkaar. The Next Step is het
vervolg op On the Move voor jongeren tussen 16 en 30 jaar, die elkaar
willen ontmoeten en de diepte in willen gaan. Aan de hand van
thema’s en werkvormen praten we over wat jou bezighoudt, ook over
geloof en kerk en nodigen daar interessante sprekers voor uit. We
komen in actie voor mensen die een steuntje in de rug kunnen
gebruiken. We sluiten ook aan bij activiteiten van het bisdom, zodat je
ook andere jongeren ontmoet. The Next Step is maandelijks op vrijdag
van 19.30-21.30 uur in het Praathuis van de OLV van Lourdeskerk.
Contactpersoon:
pastor Fredi Hagedoorn, E fredihagedoorn@lievevrouweparochie.nl

5.4. Contacten met het voortgezet onderwijs

zie 9.4

6. Senioren
Er zijn verschillende activiteiten die
speciaal gericht zijn op senioren.

6.1. Ontmoetingsmiddagen
In de dagen vóór Kerstmis en Pasen worden op twee plaatsen in de
parochie ontmoetingsmiddagen georganiseerd, ook wel 55+
middagen genoemd. Naast gezelligheid hebben deze bijeenkomsten
ook een bezinnend karakter.
Contactpersoon: Tilly Meijer, T 06 55330434, E tilly.meijer@planet.nl

6.2. H. Communie thuis
Parochianen die niet naar de weekendviering kunnen komen en graag
de communie thuis willen ontvangen, kunnen dit kenbaar maken aan
de pastor of het Parochiebureau. In onderling overleg kan er dan voor
gezorgd worden dat een pastor of een vrijwilliger elke maand de H.
Communie thuis komt brengen. Familie of kennissen kunnen de
communie vanuit de weekendviering meenemen met vooraf overleg
met één van de leden van het pastoraal team. Aanmelden:
Parochiebureau T 233574, E info@lievevrouweparochie.nl
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6.3. Busreizen voor senioren
Jaarlijks wordt in de maand juni een gezellig dagje uit georganiseerd
voor senioren naar een bestemming in de regio.

6.4. Contacten met BAS

Het pastoraal team hecht veel waarde aan de contacten met BAS
(Bergse Actieve Senioren), de voormalige KBO. Op verzoek van BAS
hebben wij een ondersteunende inbreng in hun vereniging. Onder
meer in het voorgaan in vieringen, contacten met de commissie lief en
leed en persoonlijke gesprekken met leden indien dit wordt gevraagd.
Ook verzorgen wij enkele keren per jaar een bezinningsmoment voor
het magazine BAS NU en wordt gerichte informatie vanuit de parochie
aangeleverd. Contactpersoon:
diaken Jan Foesenek, E janfoesenek@lievevrouweparochie.nl

7. Catechese
Catechese voor kinderen en jongeren hfst. 4
In de Lievevrouweparochie kun je je geloof verdiepen. We nodigen je
uit om een stap vooruit te zetten, of je nu vast gelooft of twijfelt. Je mag
al je vragen stellen. Met elkaar gaan we op weg, zoals Jezus met zijn
leerlingen op weg ging en hen over Gods liefde leerde. Catechese
noemen we dat, oftewel “Leren”.

7.1. Catechumenen (geloofsleerlingen)
Voor wie in zijn of haar leven een (nieuwe) keuze wil maken door zich
te laten dopen of vormen; of voor wie zijn geloof ‘weer onder het stof
vandaan wil halen’ organiseren we bijeenkomsten. De opzet is mede
afhankelijk van de vraag. Opgave en info Parochiebureau, T 233574.
Contactpersoon:
pastoor Paul Verbeek, E paulverbeek@lievevrouweparochie.nl

7.2. Alpha
In de Lievevrouweparochie is er Alpha voor jou. In 2023 start er een
Alphacursus. Ontmoeten, vragen en ontdekken - dat doe je op Alpha!
Stel al je vragen en praat met andere deelnemers door over
interessante onderwerpen. Je bent niet de enige Alpha-deelnemer,
wereldwijd volgden ruim 25 miljoen mensen een Alphacursus.
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Voor wie? Alpha is voor iedereen!
Heb je vragen over het leven of over het christelijk geloof?
Dan is Alpha echt iets voor jou. Er is alle ruimte om het gesprek aan
te gaan en je vragen en ideeën te delen.
Waarom? Op Alpha denk je samen na over vijftien inspirerende
onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen vragen en ideeën. Je
ontdekt altijd iets nieuws. Je ontmoet leuke, nieuwe mensen. En het
is helemaal gratis!
Hoe werkt het? Elke Alpha begint met een lekkere maaltijd. Hét
moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen.
Na de maaltijd luister je naar een kort, inspirerend verhaal over een
van de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om je vragen en
gedachten te delen in kleine groepen.
Nieuwsgierig? Neem voor informatie en aanmelden contact op met
pastor Fredi Hagedoorn, E fredihagedoorn@lievevrouweparochie.nl
Er zijn tien bijeenkomsten op donderdagavond op een nog nader vast
te stellen locatie en een zaterdag. Voor Alpha zoeken we ook
vrijwilligers, om te koken en te helpen. Ook daarvoor kun je je
aanmelden.

7.3. Geloofsverdieping
In de volgende reeds langer draaiende groepen vindt
geloofsverdieping plaats via verschillende invalshoeken. Aansluiting
bij een van deze groepen is mogelijk. Hebt u interesse, neem dan
contact op met het Parochiebureau of met de contactpersoon.
1. Lees en gespreksgroep jong volwassenen
Maximaal 15 deelnemers lezen en bespreken jaarlijks teksten over het
katholieke geloof. Komend seizoen beginnen we aan OER!, een roman
over de verhouding natuurwetenschap en geloof, en plannen we
nog een tweede boek. Maandelijkse bijeenkomst op dinsdagavond van
20.00-22.00 uur bij een van de deelnemers thuis. Start in september.
Deze groep is bedoeld voor jongvolwassenen (twintigers, dertigers,
veertigers). Leiding: Paul Neelissen (theoloog), T 06 11925036,
E p.neelissen@hetnet.nl (aanmelden e-mailadres).
2. De Brongroep
De leden van de Brongroep gaan samen maandelijks in gesprek over
25

zingevingvragen en levensbeschouwelijke onderwerpen. Nieuwe
deelnemers zijn van harte welkom. Gewoonlijk vinden de
bijeenkomsten plaats in de Sint-Catharinakapel (ingang poort
Klaverstraat). Contactpersoon: Marinette Boulanger, T 06 16142409,
E marinetteboulanger@tiscali.nl
3. Meditatiegroep
Iedereen die in stilte wil mediteren is van harte welkom iedere
woensdagavond van 19.30 tot 20.30 in de St.-Gertrudiskerk. Het is
steeds weer een bijzondere ervaring.
Contactpersoon Karin van der Velde, T 06 52264002
4. Geloof verbeeld
Een groep uit de parochie legt ongeveer een keer in de zes weken op
donderdagmiddag bezoeken af aan interessante kerkgebouwen in de
buurt, met speciale aandacht voor de iconografie onder leiding van
Margit Kaspers. Aanmeldingen bij het Parochiebureau, T 233574
Contactpersoon: Toos de Wit, T 240011, E toos.de.wit@hetnet.nl

8. Diaconie
Diaconie in drie woorden: ‘omzien naar elkaar’.
Jezus had oog voor kwetsbare en arme mensen. Hij zag hen, werd door
hen geraakt en deed wat hij kon om hen te helpen. Wij volgen zijn
voorbeeld, door om te zien naar onze medemensen. Er zijn
verschillende groepen die zich actief inzetten voor anderen. Er is
aandacht voor kwetsbare mensen in Bergen op Zoom en voor mensen
in nood verder weg. Regelmatig zijn er concrete acties waar de hele
parochie bij betrokken is. Doe je mee?
Aanspreekbare pastor voor het totale werkveld is
diaken Jan Foesenek, E janfoesenek@lievevrouweparochie.nl

8.1. Diaconaal Beraad
Het diaconaal beraad heeft een tweeledig doel: zorgen voor goede
communicatie binnen het werkveld en daarbuiten en een platform
vormen waar actuele problemen neergelegd kunnen worden.
Contactpersoon:
diaken Jan Foesenek, E janfoesenek@lievevrouweparochie.nl
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8.2. Bezoekgroep
De bezoekgroep probeert het pastoraat van de nabijheid: ‘handen,
voeten, een gezicht en een hart’ te geven. Zij hebben aandacht voor
zieken, eenzamen en mensen die een moeilijke periode in hun leven
meemaken. Bovendien is er speciale aandacht voor nabestaanden, na
het overlijden van een dierbare. Wanneer u behoefte hebt aan contact
met iemand van de parochie én bezoek op prijs stelt: laat het ons
weten via Parochiebureau, T 233574, E info@lievevrouweparochie.nl
of pastor. Contactpersoon:
Annemie Asselbergs, T 234761, E a_asselbergs@live.nl

8.3. Werkgroep Nabestaanden
Deze werkgroep kan benaderd worden en neemt zelf een jaar na
overlijden contact op met de contactpersoon van de nabestaanden.
Contactpersoon:
Annemie Asselbergs, T 234761, E a_asselbergs@live.nl

8.4. Werkgroep NoordZuid
Deze werkgroep vraagt aandacht voor de relatie tussen onze eigen
kerken en de kerken in de ontwikkelingslanden. De werkgroep wil de
landelijke kerkelijke acties beter onder de aandacht brengen. De
Adventstijd (Adventsactie) en de Veertigdagentijd (Vastenactie) lenen
zich hier uitstekend voor. Zo is er in de Veertigdagentijd op woensdag
een vastenmaaltijd met daaraan gekoppeld een divers programma.
Daarnaast krijgen ook andere missionaire doelen aandacht, zoals
MIVA en de Wereldmissiemaand oktober.
Contactpersoon: Corrie Hamers, T 244983, E corriehamers@home.nl

8.5. Sam’s Kledingactie
Sam’s Kledingactie (voorheen Mensen in Nood) is een organisatie die
al 40 jaar kleding en textiel inzamelt voor het goede doel. De
inzameling is voor hergebruik van kleding in Afrika en Oost-Europa.
Een deel van de materialen wordt gerecycled. De opbrengst van de
verkochte kleding is voor Cordaid Mensen in Nood. Voor deze actie
kan het hele jaar door bruikbare kleding worden afgegeven op het
depot, dat gevestigd is in het secretariaat van de parochiekerk OLV
van Lourdes, Prins Bernhardlaan 66 (in de kerk) (geopend op
werkdagen van 9.30 tot 11.30 uur).
Contactpersoon: Ad Mens, T 250064
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8.6. Caritas
De Caritasinstelling wil vanuit katholieke overtuiging gestalte geven
aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de
samenleving. Ze heeft aandacht voor de concrete noden en de
behoeften van personen en groepen van personen. Zij wil bijdragen
aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid. Zij heeft ook ten
doel zich te profileren binnen en vanuit de parochie. Maandelijks
wordt ten behoeve van de caritas een aparte tweede collecte
gehouden tijdens de weekendvieringen, doorgaans in het eerste
weekend van de maand. De stedelijke caritas geeft de bestemming van
deze collectes aan. Caritas is een ANBI instelling (nummer RSIN
824098031). Adviseur: pastoor Paul Verbeek.
Contactadres: Bestuur R.-K. Caritasinstelling Lievevrouweparochie,
Burg. Stulemeijerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom,
E caritas@lievevrouweparochie.nl

9. Opbouw
9.1. Parochiële Coördinatie Commissie

Deze commissie zorgt voor de medewerkers en het
waarborgen van het medewerkersbeleid. Lees ook 9.5. Elk lid van de
Parochiële Coördinatie Commissie (PCC) is contactpersoon voor één
of meerdere werkgroepen en zorgt ervoor dat communicatie en
coördinatie verbeteren waar dat nodig is. De PCC verzamelt ook de
vacatures en beheert de vacaturebank van de parochie (zie ook 9.5.).
Vzt.: Gerard Akkermans, T 06 30534643, E g.j.akkermans@kpnmail.nl
Secr.: Lucie Venmans,
T 252646, E lucievenmans@hotmail.com
Vanuit het pastoraal team neemt diaken Jan Foesenek deel aan de PCC
en vanuit het parochiebestuur Astrid Halfhide (medewerkerszaken).

9.2. Publiciteit
1. Huis aan huisblad ‘de Bode’
Actuele informatie over de week- en weekendvieringen in Bergen op
Zoom, vindt u in het woensdagnummer van de Bergen op Zoomse
Bode, een gratis huis- aan huisblad. Deze informatie wordt iedere
week ook op onze website www.lievevrouwparochie.nl geplaatst.
Contactpersoon:
Corrie Hamers, T 244983, E kerkberichten@lievevrouweparochie.nl
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2. Parochieblad inZOOMen
Het parochieblad verschijnt niet meer in 2022/2023. U kunt de
website raadplegen, u abonneren op de digitale Nieuwsbrief en in het
weekend na de viering het zogenoemde parochiegeeltje meenemen.
Als u kopij heeft kunt u deze nog wel zenden naar
inzoomen@lievevrouwparochie.nl en wordt deze – als u dat wenst geplaatst op website en gepubliceerd in de digitale Nieuwsbrief.
3. Website www.lievevrouweparochie.nl
De Lievevrouweparochie beschikt over een eigen website:
www.lievevrouweparochie.nl. U vindt er alle informatie over onze
parochie. Wekelijks wordt de site geactualiseerd. Ook werkgroepen
en vrijwilligers kunnen er hun informatie op kwijt. Contactpersoon:
Riet Huster, kopij aanleveren per E website@lievevrouweparochie.nl
4. ZuidWestTV ReliVisie
Het programma ReliVisie is een rubriek rond geloof en religie die twee
keer per maand op de regionale TV zender ZuidWestTV wordt
uitgezonden. Pastor Fredi Hagedoorn, Hans Sterk en een dominee
(meestal ds Ellen van Sluis) presenteren het programma samen. Er is
aandacht voor kerkelijk nieuws en activiteiten uit de regio. Op de
tweede en vierde vrijdag in de maand is de uitzending om 10.00 uur
en wordt op die dag ieder uur herhaald. Voor data: zie website en
parochiegeeltje. In de gemeente Bergen op Zoom is ZuidWestTV te
vinden op kanaal 40 van Ziggo, kanaal 1420 van KPN en kanaal 596
bij Tele2, XS4ALL en Telfort of via www.zuidwesttv.nl
5. Facebook
De Lievevrouweparochie heeft een eigen Facebook pagina met actueel
nieuws: facebook.com/lievevrouweparochie. Like ons op Facebook en
deel het parochienieuws met je eigen vriendenkring. Informatie:
pastor Fredi Hagedoorn, E fredihagedoorn@lievevrouweparochie.nl
6. Digitale Nieuwsbrief
Regelmatig geeft de Lievevrouweparochie een digitale Nieuwsbrief
uit. Belangstellenden kunnen zich hierop abonneren. Het aanmelden
voor de Nieuwsbrief kan eenvoudig via de website:
www.lievevrouweparochie.nl/nieuwsbrief/, werkgroepen kunnen
ook kopij aanleveren. Informatie: Pastor Fredi Hagedoorn, E
fredihagedoorn@lievevrouweparochie.nl
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7. Parochiegeeltje
In beide kerken kunt u na de weekendvieringen het Parochiegeeltje
meenemen. Hierop staat het actuele korte nieuws uit de parochie voor
de komende week. Informatie: Parochiebureau, T 233574,
E info@lievevrouweparochie.nl

9.3. Gastvrij Pastoraat
Als Lievevrouweparochie willen we een gastvrije kerk zijn. Daarom
probeert de werkgroep gastvrij pastoraat in goed overleg met andere
werkgroepen activiteiten te organiseren om de gastvrijheid meer
vorm en inhoud te geven. Zo bezorgt zij alle betrokken parochianen
een hartelijk welkom in een bijeenkomst aan het begin van ons
werkjaar en de Nieuwjaarsontmoeting in januari. In het kader van de
parochievernieuwing willen we graag teams voor gastvrijheid in onze
kerken gaan samenstellen. Contactpersoon:
pastoor Paul Verbeek, paulverbeek@lievevrouweparochie.nl

9.4. Parochie en school
Contact R.-K. basisscholen
zie 4.6.
We hechten veel waarde aan goede contacten met de R.-K.
basisscholen. Enkele malen per jaar is er overleg tussen de parochie
en de directies van de basisscholen van de Stichting Lowys Porquin.
Daarnaast biedt de parochie het komende jaar aan de basisscholen
met enige regelmatig een activiteit aan. Deze activiteiten passen bij
het programma Trefwoord waar de scholen mee werken. Voor
informatie: diaken Anton Janssen of Elma Bastianen-Luijks, T 250420,
E bastianenluijks@outlook.com
Contact met voortgezet onderwijs
Vanuit de parochie vinden we het belangrijk dat de contacten met het
voortgezet onderwijs worden aangehaald. Er is ook ruimte voor
schoolvieringen in een van onze kerken met een van onze leden van
het pastoraal team. Contactpersoon: pastoor Paul Verbeek, E
paulverbeek@lievevrouweparochie.nl

9.5. Medewerkers
Sinds 1 september 2021 zijn onze vrijwilligers medewerkers gaan
heten in het kader van de Missionaire Parochie. Onze parochie
beschikt over een groot aantal medewerkers die zich met veel
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enthousiasme en vasthoudendheid inzetten op alle werkterreinen van
de parochie. Dit medewerkerskader vormt voor het pastoraal team
een onmisbare ondersteuning, zowel praktisch als inhoudelijk. Eén
van de prioriteiten voor de komende jaren is het werven van nieuwe
medewerkers. Daarnaast zal scholing van het bestaande kader meer
aandacht gaan krijgen. De PCC heeft bijzondere aandacht voor
medewerkers en het medewerkersbeleid in onze parochie. Wilt u zich
ook op een of andere manier inzetten op een van de vele terreinen van
de parochie, vraag dan gerust om informatie of meldt u aan bij het
Parochiebureau, T 233574, E info@lievevrouweparochie.nl

9.6. Oecumene
1. Oecumenische vieringen
Een aantal keren per jaar vinden er oecumenische vieringen plaats in
de binnenstad. Als de viering in de stadskerk St.-Gertrudis is, is - in de
regel - op die zondag de Ontmoetingskerk gesloten. De gezamenlijke
Vastenavond-dienst en de Jazzdienst in de stadskerk St.-Gertrudis
worden georganiseerd door speciale werkgroepen. Rond Kerstmis en
Pasen zijn er in de huizen oecumenische vieringen.
2. Oecumenisch overleg
In het oecumenisch kernteam overleggen leden van het pastoraal
team geregeld met hun collega’s van de Ontmoetingskerk (PKN).
Daarnaast vindt samen met hen overleg in groter verband plaats met
de katholieke en protestantse geestelijke verzorgers, die werken in
het ziekenhuis Bravis, in de verschillende woonzorgcentra van
Stichting tanteLouise en bij GGZWNB Vrederust.
3. Raad van Kerken
De katholieke parochie en de protestantse gemeente zijn samen lid
van de Raad van Kerken Bergen op Zoom. De Raad van Kerken
besteedt aandacht aan de Gebedsweek voor de eenheid van de
Christenen (januari), de jaarlijkse gebedsviering op 4 mei
(Dodenherdenking), Herdenkingsviering Slag om de Schelde (eind
oktober), een campingfolder, een activiteit in de week voor Pinksteren
en de Vredesweek (september).
Vzt. / secr.: Corrie Hamers, T 244983, E corriehamers@home.nl
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4. Inloophuis Williamstraat
Het Inloophuis is een plek waar mensen onder het genot van een kopje
koffie of thee anderen willen ontmoeten. Je kunt daar luisteren naar
het verhaal van de ander of je eigen verhaal vertellen. Het Inloophuis
is geopend op zondagmiddagen van 14.30-17.00 uur. Namens de
Lievevrouweparochie is diaken Jan Foesenek lid van het bestuur.
Info: E inloophuiswilliamstraat@gmail.com of T 260329

9.7. Stichtingen
1. Gertrudis Cultuur Stichting (GCS).
Deze stichting wil er voor zorgen dat het (materiële en muzikale)
erfgoed in de stadskerk St.-Gertrudis behouden blijft en gebruikt
wordt. In dat kader worden er regelmatig (orgel)concerten
georganiseerd, is er zorg voor educatie en wordt ook op andere wijze
het kerkelijk erfgoed in ruime zin gepromoot. Een ander belangrijk
aandachtspunt betreft bijzondere (mis)uitvoeringen.
Contactpersoon: Jos van Rijn, E jmavanrijn@gmail.com
2. Vrienden van het Ibach-orgel
In 2011 is de restauratie van het Ibach-orgel voltooid. De ‘Vrienden
van het Ibach-orgel’ blijven sedertdien jaarlijks de promoting van het
rijke orgelbezit van de stadskerk St.-Gertrudis ondersteunen en
maken de instandhouding ervan mede mogelijk.
Contactpersoon: Hans Smout, T 241047, E hsmout@hetnet.nl
3. Vrienden van de OLV van Lourdeskerk
De Stichting heeft als doel het in goede staat brengen en houden van
het kerkgebouw. De Stichting werkt hiervoor samen met het
Parochiebestuur en helpt de noodzakelijke financiële middelen bij
elkaar te brengen met acties en sponsoren.
Zie www.vrienden-lourdeskerk.nl
Voorzitter: Frits Schultze, T 248326, E feabs@xs4all.nl
4. Stadsgidsen Bergen op Zoom
Vanaf Koningsdag 27 april tot eind oktober is de stadskerk St.Gertrudis opengesteld voor bezichtiging van dinsdag tot en met
zaterdag tussen 10.00-16.30 uur; zondag tussen 13.00-16.30 uur
(behalve tijdens vieringen). De ingang voor de bezichtiging is aan de
Grote Markt nummer 10. Er zijn gidsen aanwezig die rondleidingen
verzorgen. I www.stadsgidsen-bergenopzoom.nl
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5. St.-Josephfonds
Dit fonds is een ‘kerkelijke instelling’ en staat onder toezicht van het
bisdom. De bisschop benoemt de bestuursleden en moet jaarlijks de
begroting en financieel jaarverslag goedkeuren. Het fonds beheert een
kapitaal dat bestemd is voor het kerkelijk jongerenwerk / pastoraat in
Bergen op Zoom. Secr.: Sanneke van den Boom, T 06 41645653

10. Varia
10.1. Bisdom
Bergen op Zoom hoort bij het Bisdom Breda
met als bisschop Mgr. dr. Johannes W.M. Liesen. Centraal adres:
Veemarktstraat 48, 4811 ZH Breda; postadres: postbus 90189,
4800 RN Breda, T 076 5223444, F 076 5216244,
E secretariaat@bisdombreda.nl, I www.bisdombreda.nl
Secretariaat: maandag t/m donderdag van 8.30 - 12.30 uur.
R.-K. Meldpunt grensoverschrijdend gedrag
Het gedrag van degenen die pastoraal werkzaam zijn kan mensen
inspireren en motiveren. Wanneer dat gedrag echter grenzen
overschrijdt, kan het ook aanstoot geven en het geloof van mensen
ondermijnen. Het bevorderen en handhaven van de sociale veiligheid
is van groot belang. Meld grensoverschrijdend gedrag bij het R.-K.
Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag.
Kijk op www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl

10.2. Vicariaten
Het Bisdom Breda is opgedeeld in twee vicariaten, vicariaat
Middelburg en vicariaat Breda. De Lievevrouweparochie uit Bergen
op Zoom valt onder het vicariaat Middelburg. Vicaris van dit vicariaat
is onze pastoor Paul Verbeek, met als stafmedewerker Egbert
Bornhijm, diaken. Het secretariaat is gevestigd in Burg.
Stulemeijerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom, T 245365,
E Vic.Middelburg@bisdombreda.nl op dinsdag en woensdag van 9.3014.00 uur. Secr.: Linda Sweere-Hereijgers.
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10.3. Bravis ziekenhuis
Binnen het Bravis ziekenhuis is een dienst geestelijke verzorging
werkzaam, bereikbaar via T 088 706 8000. Bij opname kan de patiënt
aangeven of de parochie via de dienst geestelijke verzorging
geïnformeerd moet worden. Men kan natuurlijk ook altijd zelf naar
het Parochiebureau (T 233574) (laten) bellen met een vraag om
bezoek. De parochie wordt niet automatisch geïnformeerd wanneer u
in het ziekenhuis wordt opgenomen.

10.4. Stichting tanteLouise

Binnen de Stichting tanteLouise (woonzorgcentra) is een dienst
geestelijke verzorging werkzaam (T 271300) en gevestigd in de
Residentie Moermont, Veilingdreef 6, BoZ. Leden van ons pastoraal
team ondersteunen bij het voorgaan in vieringen (zie 2.14) in de
woonzorgcentra in Bergen op Zoom. Als u bezoek wilt ontvangen van
een parochiepastor kunt u zelf naar het Parochiebureau (T 233574)
(laten) bellen met een vraag om bezoek. De parochie wordt niet
automatisch geïnformeerd wanneer u verhuist naar een
woonzorgcentrum.

10.5. Hospice De Markies
Hospice De Markies biedt plaats aan zes mensen die zich in de laatste
fase van hun leven bevinden, met een levensverwachting van drie
maanden of korter. Het hospice maakt deel uit van Stichting
tanteLouise. Hospice De Markies is er voor iedereen, ongeacht
geloofs- of levensovertuiging, achtergrond of leeftijd. Als u bezoek wilt
ontvangen van een parochiepastor kunt u zelf naar het
Parochiebureau (T 233574) (laten) bellen met een vraag om bezoek.
De parochie wordt niet automatisch geïnformeerd wanneer
parochianen verhuizen naar het hospice.
Adres: Kardinaal de Jonglaan 1, 4624 ES Bergen op Zoom,
T 851001, E hospicedemarkies@tantelouise.nl

10.6. Maria Ommegang
Vanaf 1945 houdt Bergen op Zoom zich aan de belofte - in de oorlog
gedaan - om jaarlijks een Ommegang te houden Maria ter eer. Zondag
25 juni 2023 zal voor de 77ste keer de Maria Ommegang worden
gehouden. ’s Morgens om 10.00 uur is de plechtige Eucharistieviering
in de stadskerk St.-Gertrudis. De Ommegang begint om 15.00 uur bij
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het Markiezenhof. De plechtige sluiting met gebed is om 17.00 uur in
de stadskerk St.-Gertrudis. Op het feest van Maria Tenhemelopneming
15 augustus is er een feestelijke Eucharistieviering in de parochiekerk
OLV van Lourdes. Secr.: Edwin Bressers, T 06 41714947,
E secretaris@mariaommegang.nl, I www.mariaommegang.nl

10.7. Sint-Gertrudiskapel
De Sint-Gertrudiskapel aan de Scheldelaan is een prachtig voorbeeld
van hoe je iets heel nieuws kunt maken van bestaande elementen: de
torenspits is van de Martelaren van Gorcumkerk, het klokje van het
oude kerkhof aan de Wouwseweg, het smeedijzeren hek en de
lantaarn van de Mariakapel van de Carmel aan de Halsterseweg, de
vloer uit de H. Maagdkerk aan de Grote Markt en de sokkel waar het
Sint-Gertrudisbeeldje op staat van het voormalige Smitskerkje in de
Sint Jozefstraat. I www.gertrudiskapel.nl

10.8. Mariakapel in het Markiezenhof
Op de binnenplaats van het Markiezenhof werd op 15 augustus 1967
een kapelletje, gewijd aan de Heilige Maria, ingezegend. De
Mariakapel is eigendom van de Gemeente. In 1967 is het beheer
overgedragen aan de Stichting Lievevrouwegilde. De kapel is dagelijks
open van 8.30 - 17.00 uur voor gebed en het aansteken van een
kaarsje. Regelmatig wordt de devotiekapel (na overleg met de
beheerder én de parochie) gebruikt voor een viering bij doop,
huwelijk of jubileum. De huur van de kapel komt ten goede aan de
genoemde stichting. Info: Anniek Trommelen,
T 06 15182426, penningmeester@mariaommegang.nl

10.9. Sint-Catharinakapel
De St.-Catharinakapel (voorheen behorende bij Huize St.-Catharina) is
een rijksmonument. De kapel werd gebouwd in 1890 en is bijzonder
fraai door o.a. de vele gebrandschilderde ramen en een prachtige
kruisweg. Na de restauratie in 2013 is de kapel bij het 175 jarig
bestaan van de Congregatie “Toevlucht in lijden” (Zusters
Franciscanessen van Bergen op Zoom) weer in gebruik genomen. Na
de verhuizing van de zusters eind 2014 vinden de door-de-weekse
vieringen plaats in de gebedsruimte van de zusters in Het Nieuwe
ABG. In de kapel is er iedere zondag om 9.30 uur een viering van
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Woord, Gebed en Communie of een Eucharistieviering. Algemeen
administrator: diaken Jan Foesenek, T 06 20626356,
E j.m.foesenek@hetnet.nl

10.10. Begraafplaatsen
RK Begraafplaatsen Bergen op Zoom
Mastendreef 3, 4623 RE Bergen op Zoom, T 265989,
Op deze begraafplaatsen bestaat ook de mogelijkheid voor natuurlijk
begraven en bijzetting in een urnenkelder of urnennis of grafkelder.
Er is ook een strooiveld om as uit te strooien. Beheerder dhr. M.
Masereeuw, T 265989,
E: info@rkbegraafplaatsboz.nl, I www.rkbegraafplaatsboz.nl
Onder het beheer van RK Begraafplaats vallen:
Begraafplaats Nieuw Borgvliet (Pastoor Kuijperstraat),
Islamitische Begraafplaats Bergen op Zoom (Mastendreef 3),
Algemene Begraafplaats (Holleweg) (Eigendom van gemeente BoZ)

10.11. Adressen scholen
Katholieke basisscholen:
Stichting Lowys Porquin, T 230166, I www.lowysporquin.nl
Scholen voortgezet onderwijs:
Mollerlyceum
Roncalli Scholengemeenschap
RSG ’t Rijks
Gymnasium Juvenaat
Het Kwadrant

T 241550, I www.mollerlyceum.nl
T 245224, I www.roncalli.mwp.nl
T 242150, I www.rsgrijks.nl
T 243650, I www.juvenaat.nl
T 210199, I www.hetkwadrant-boz.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eindredactie: diaken Jan Foesenek,
T 233574, E janfoesenek@lievevrouweparochie.nl
Corrie Hamers, T 244983, E corriehamers@home.nl
Centraal adres: R.-K. Lievevrouweparochie,
Burg. Stulemeijerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom
T 233574, E info@lievevrouweparochie.nl
I www.lievevrouweparochie.nl
F facebook.com/Lievevrouweparochie
_______________________________________________________________________________
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