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Wanneer is het Pasen? 
Behalve de verhalen van het lege graf  

zijn er de verhalen van de 

verschijningen van de Verrezen Heer 

aan zijn leerlingen, mannen en 

vrouwen,  in alle vier de evangeliën. Het 

is opmerkelijk in deze verhalen dat ze 

Hem niet meteen herkennen. Maria 

Magdalena denkt bijvoorbeeld dat het 

de tuinman is (Joh.). Pas als Hij haar 

liefdevol aanspreekt bij haar naam 

herkent ze  de geliefde Meester. De 

Emmaüsgangers ( Lc.) zien Hem eerst 

als vreemdeling die hen troost en pas 

als Hij het brood breekt voor hen 

herkennen ze Hem. Thomas ziet het pas 

in als hij de littekens van de 

kruiswonden mag zien en voelen. Een 

verheerlijkte Jezus zonder de stigmata 

van zijn lijden en dood kan niet Jezus 

van Nazaret zijn (Joh.). 

 Omdat de Apostelen zich bedreigd 

voelden en bang waren eventueel ook 

gevangen genomen en gedood te 

worden, lieten de meesten, toen het 

erop aan kwam, Jezus alleen. Eigenlijk 

alleen Johannes bleef van de mannen 

tot op het laatste met de Moeder Maria 

bij Hem. Terecht mochten zij dus 

bevreesd zijn voor het verwijt dat de 

Verrezen Heer hen ging maken.  

Maar toen Hij in hun midden kwam, 

wenste Hij hen:  “Vrede”. De leerlingen 

krijgen niet de tijd om Hem eerst om 

vergeving te vragen. Jezus maakt geen 

toespeling op hun laffe vluchten.  Zijn 

vrede betekent heel veel en gaat diep  

De Heer heeft veel meegemaakt en is 

hierdoor getekend. Alleen Hij kan 

daarom die diepe vrede van God 

toewensen. “Alles is in orde, alles is nu 

goedgemaakt met God en de mensen.” 

De verrezen Heer biedt zijn volgelingen 

die wondervolle vrede, waarin Hijzelf is 

binnengetreden, aan.  De ervaring van 

vergeving is een onlosmakelijk deel van 

de verrijzenis-ervaring van zijn 

leerlingen.  

Wanneer is het Pasen en is de verrezen 

Heer in óns midden? 

-overal waar wij in liefde en 

vriendschap vindingrijk zijn in zorg en 

verantwoordelijkheid voor elkaar.  

-overal waar volkeren, groepen en 

enkelingen zich verzetten tegen onrecht 

van geweld en oorlog en wegen tot 

elkaar vinden. 

-overal waar vergeving wordt 

aangereikt, verzoening tot stand 

gebracht. 

-overal waar mensen opnieuw zich 

oprichten, opstaan om nieuwe kansen 

te grijpen. 

 In ons samenzijn rond het kruis en het 

licht van de paaskaars, rond de tafel 

met brood en wijn, mogen wij de 

opstandingskracht ontvangen om 

opnieuw te leven in zijn naam en zo zijn 

vrede en bezielende aanwezigheid 

ervaren. Een zalig Pasen! 

Pastoor Frans Verheije 
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Vieringen in de Paastijd 

Vrijdag 3 april 9.30 uur  communieviering Ryan Keetelaar, diaken 

 in de Mariakapel van de kerk in Hoogerheide 
 

VIERING MET PALMZEGENING – ZATERDAG 4 april 

19.00 uur Putte Peter de Rooij, priester 
19.00 uur Huijbergen Ryan Keetelaar, diaken 

 

PALMZONDAG MET PALMZEGENING -  ZONDAG 5 april 
 

9.00 uur Hoogerheide Frans Verheije, pastoor 
11.00 uur Ossendrecht Ryan Keetelaar, diaken 
 
WITTE DONDERDAG - DONDERDAG 9 april 

 

19.00 uur Wouw Frans Verheije, pastoor 
   Ryan Keetelaar, diaken 
   mmv het Lambertuskoor 
  
GOEDE VRIJDAG - KRUISWEGGEBED - VRIJDAG 10 april 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAASWAKE - ZATERDAG 11 april 
 

20.00 uur Hoogerheide Ryan Keetelaar, diaken 
  Fons Burm, pastor 
 mmv  Gemengd Koor 
   

1E PAASDAG - ZONDAG 12 april alle vieringen met koorzang 
    

9.00 uur Hoogerheide Frans Verheije, pastoor 
11.00 uur Ossendrecht Ryan Keetelaar, diaken 
  

15.00 uur  Putte Eduarda 

 Ossendrecht Marianne 

  mmv Gemengd Koor Woensdrecht 

 Hoogerheide Frans Verheije, pastoor 

19.00 uur  Wouw Frans Verheije, pastoor 

  Ryan. Keetelaar, diaken 

  mmv het Lambertuskoor 



   
 

6 
 

SLOTVIERING zondagmorgen 22 maart 2020 
Oecumenische Wintercyclus Spiritualiteit 

 

De jaarlijkse 

wintercyclus heeft 

dit jaar als thema: 

Wees niet bang. We 

verdiepen ons vijf avonden in dit 

onderwerp.  

We gaan de cyclus dit jaar ook 

liturgisch afsluiten! En wel op 

zondagmorgen 22 maart in een 

oecumenische viering van Woord, 

lied en gebed in de Protestantse 

Kerk, Dorpsstraat 10, te 

Ossendrecht aanvang 09.45 uur. 

De dienst wordt geleid door pastor 

Jeroen Houben en dominee Wim 

Lolkema. Ook het RK koor van 

Woensdrecht werkt mee. 

Het thema zal zijn: Niet bang voor 

elkaar?! Voor mekaar!! 

Jongeren en oudere parochianen 

(en gemeenteleden en gasten) zijn 

heel hartelijk welkom.   

 

NB: De laatste avond van de cyclus 

is op woensdag 18 maart in de 

ontmoetingsruimte van de RK kerk 

in Hoogerheide, aanvang 19.45 uur. 

 

Zie voor meer info op blz 7

 
  

28 maart  19.00 uur Hoogerheide 

zaterdagavondviering 

muzikaal verzorgd door zangkoor LIBS 

KINDEREN in OSSENDRECHT opgelet! 

i.p.v. het paaseieren zoeken in de pastorietuin op 1ste Paasdag,  

worden tijdens de viering van 11.00u. in de St.Gertrudiskerk in Ossendrecht 

alle kinderen verrast met een attentie. 
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18 maart drs. Wim Lolkema ‘Bijbelse angst, bijbels vertrouwen’ 
 

“Wees niet bang!” 

“Vrees niet!” Vele 

malen staan deze 

woorden in de 

boeken die samen 

de Bijbel vormen. 

Maar...hoe voel je 

je als je, na jaren 

van onderdrukking, bent vertrokken uit 

Egypte, de Egyptenaren komen achter 

je aan...en vóór je is alleen maar het 

water van de Schelfzee (de Rode Zee). 

De Israëlieten waren doodsbang, 

vertelt het boek Exodus. Maar toch 

had hun angst niet het laatste woord. 

Op deze avond hebben we het over 

angst en vrees als Bijbelse begrippen 

én over het bijbels alternatief 

daarvoor. We verdiepen ons in enkele 

Bijbelse verhalen waarin angst een rol 

speelt. En we staan stil bij de bekende 

theoloog en predikant Dietrich 

Bonhoeffer. In de tijd van het 

nationaalsocialisme zette hij moedige 

stappen! Hij werd ten slotte door de 

nazi’s om het leven gebracht op 9 april 

1945, bijna 75 jaar geleden.  

Na afloop gaat u hopelijk zonder angst 

de (wellicht donkere) maartse avond 

in.  

Drs. Wim Lolkema is vanaf 1 november 

2018 (in deeltijd) predikant bij de 

Protestantse Gemeente Woensdrecht. 

Tussen 2007 en 2009 was hij al 

waarnemend predikant in 

Woensdrecht. Daarna woonde en 

werkte hij enkele jaren op Curaçao, 

weer later werd hij dominee in Rilland 

en Krabbendijke. Wim Lolkema is een 

dominee die laagdrempeligheid boven 

een hoog-kerkelijke ambtsvisie stelt. 

Daarover zegt hij : “Empathie is in mijn 

vak belangrijker. Ja, je moet opgeleid 

zijn en verstand van theologie hebben, 

maar je moet vooral dichtbij de 

mensen staan, voor ze klaarstaan als 

ze dat vragen en ze bijstaan als je weet 

dat er problemen zijn. Bovendien wil ik 

graag zichtbaar zijn, ook buiten de 

kerk.” Bron: Woensdrechtse Bode. 

 

Plaats: 

Deze spiritualiteitsavond vindt plaats in 

de ontmoetingsruimte van de 

parochiekerk te Hoogerheide, 

Raadhuisstraat 134  

 

Tijd:  

De avond begint op 18 maart om 19.45 

uur en eindigt om 21.45 uur.  

Vanaf 19.30 uur staat koffie/thee klaar. 

 

Kosten: 

Een (vrijwillige) bijdrage van € 5,- 

 

Organisatie: 

De verantwoording voor de organisatie 

ligt bij de werkgroep Oecumenische 

Wintercyclus Spiritualiteit. 
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THEMA 2020: WERKEN AAN JE TOEKOMST 
 
 
Een beter leven dankzij goed 
onderwijs 
De campagne van Vastenactie 2020 
met het thema ‘Werken aan je 
toekomst’ staat in het teken van 
beroepsonderwijs en 
ondernemerschap in 
ontwikkelingslanden. Met een gedegen 
opleiding zijn mensen namelijk beter in 
staat een redelijk inkomen te 
verdienen en eventueel een eigen 
bedrijf op te zetten. Dit thema sluit aan 
bij twee van de duurzame 
ontwikkelingsdoelen van de Verenigde 
Naties (VN) voor 2030: goed onderwijs 
en eerlijk werk voor iedereen. 
  
Goed (beroeps)onderwijs voor 
iedereen 
Tegenwoordig gaat ruim negentig 
procent van de kinderen in 
ontwikkelingslanden naar de 
basisschool; in 2000 was dat nog maar 
54 procent. Hoewel er al veel is 
bereikt, gaan 57 miljoen kinderen nog 
altijd niet naar school. Bovendien is 
alleen basisonderwijs niet voldoende 
om een goede baan te vinden en zo de 
cyclus van armoede te doorbreken. 
Mensen die kwalitatief goed 
(beroeps)onderwijs hebben gevolgd 
zijn beter in staat een zelfstandig 
bestaan op te bouwen van zichzelf en 
hun gezin. Onderwijs voor iedereen 
vergroot bovendien de gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen. 

 
Eerlijk werk voor iedereen 
Gebrek aan scholing is een belangrijke 
oorzaak van werkloosheid en armoede. 
In 2017 had dertien procent van alle 
jongeren geen werk. Overigens biedt 
een baan niet automatisch een uitweg 
uit de armoede. Wereldwijd leven 783 
miljoen mannen en vrouwen mét een 
baan toch in armoede. Ze doen vaak 
ongeschoold, slecht betaald werk, in 
onveilige en mensonwaardige 
arbeidsomstandigheden. Een 
(beroeps)opleiding kan daar 
verandering in brengen en de kans op 
een goede baan vergroten. Daarvoor is 
het nodig om banen te creëren en 
arbeidsomstandigheden en inkomens 
te verbeteren.  
 
Wat doet Vastenactie? 
In 2020 ondersteunt Vastenactie 
wereldwijd tal van projecten die 
mensen toegang bieden tot onderwijs 
en ondersteuning geven bij het 
opstarten van een eigen onderneming. 
Deze projecten bestaan onder meer uit 
het aanbieden van trainingen, het 
faciliteren van onderwijsruimten en 
het verschaffen van lesmateriaal. 
Vastenactie zet zich in voor jongeren, 
werklozen en mensen die niet rond 
kunnen komen van hun (deeltijd)baan.  
 
Meer informatie kunt u natuurlijk 
vinden in bijgesloten folder en op de 
website www.vastenactie.nl 

http://www.vastenactie.nl/
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Vastenactie 2020   Project:  ‘Werken aan je toekomst’ 

Een beter leven dankzij goed onderwijs.  Geef meer door te minderen! 

Tijdens de vastentijd gaat het om zelf iets laten, 
zodat er meer is voor een ander. 

Planning activiteiten Vastenactie 2020 

Februari Woensdag 26 Aswoensdag 

Maart Dinsdag 17 Soberheidsmaaltijd in het parochiecentrum Putte,  
Aanvang 18.00 uur 
Aanmelden bij het parochiecentrum Putte.  
Tel. 0164-602491 Email:locatieputte@kpnmail.nl 
 

Maart Zondag 29 
Na de viering van 11.00 uur in Ossendrecht  is er 
gelegenheid om koffie, thee of limonade te drinken. 
De vrijwillige bijdrage is bestemd voor de Vastenactie 

April Woensdag 1 Soberheidsmaaltijd in het parochiecentrum 
Hoogerheide, 
Aanvang 18.00 uur 
Aanmelden bij het parochiecentrum Hoogerheide. 
Tel. 0164 – 612521 
Email : locatiehoogerheide@kpnmail.nl 
 

 Zondag 5 Palmzondag 

 
Iedereen is van harte welkom bij onze activiteiten, 

vooral de gezinnen met Vormelingen en Communicanten 
zijn van harte welkom. 

 
Mogen we rekenen op uw steun?  

Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
Caritas “De Bron” Woensdrecht 

IBAN NL21 INGB 0000 0058 50  t.n.v. Vastenactie 

 
 

mailto:locatieputte@kpnmail.nl
mailto:locatiehoogerheide@kpnmail.nl
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Starrenhoflaan 6 –  2590 Kapel len 

Tel: 0032  366 44 266 –  fax: 0032 360 058 004  

Tel  privé  na 18.00 uur: 0032 366 51 007  

steenhouwerij.denisse@pandora.be  

www.steenhouwerij -denisse.be  

‘Nieuwe’ begeleider Uitvaartzorg Nuiten Groffen 

Anita Nuiten heeft een tweede uitvaartbegeleider aangetrokken:  Mieke Antonissen. 

Zij zal in de regio’s Ossendrecht en Steenbergen families ondersteunen bij het regelen 

van een uitvaart. Anita: “Ik begeleid nu zelf alle uitvaarten, het is enorm fijn om in 

drukke tijden het werk te kunnen verdelen.” 

mailto:steenhouwerij.denisse@pandora.be
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SPREEKUUR IN OSSENDRECHT. 
 
Donderdag morgen van 10.00u. tot 11.30u. is het wekelijks 
spreekuur in de pastorie. 
Yvonne Rijk is dan aanwezig ( soms Marianne Mattheussens). U 
kunt er terecht voor vragen en om  intenties op te geven. 
Ook kunt u  uw intenties in de brievenbus doen, naast de voordeur. 
In een envelop: € 11,- de datum  , de reden, , uw naam en 
telefoonnummer..( bijv. vanwege jaargetijde of verjaardag) 
Dan komt het keurig in orde. 
 
Telefoon Yvonne 0164 67 33 04 of 06 20 31 44 96 
Marianne: 0164 67 27 19 

Voor de DIONYSIUS-winkel in de kerk van Putte 

is het nieuwe seizoen begonnen 

U bent ieder woensdagochtend van harte welkom 
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Ik doe mijn Eerste heilige Communie 

 

Meisjes en jongens uit parochie De 

Bron bereiden zich voor op hun  

1ste heilige Communie. We doen dat 

samen in Kerk van Hoogerheide. 

We zijn al enkele keren bij elkaar 

geweest. 

horen we de verhalen over Jezus, ze 

staan in de Bijbel. 

De kinderen hebben ook al wat 

geleerd: het Kruisteken, het bidden 

van het Onze Vader en het Wees 

Gegroet.  

Aan het eind van elke les komt juf. 

Dénise en gaan we zingen met 

elkaar. We leren dan de liedjes die 

we met de 1ste Communieviering 

zingen. 

Dat is heel erg leuk, het is niet 

alleen zingen, maar we maken ook 

bewegingen bij het zingen. 

Alle mensen mogen vast deze 

datum in hun agenda schrijven:

De Eerste Communievieringen zijn: 

zondag 10 mei 2020, om 10.30 uur in Ossendrecht 

en zondag 17 mei 2020 om 10.30 uur in Hoogerheide. 

Juf Dénise brengt haar Krekelkoortje mee en wij zingen mee. 

 

 

Voorbereiding op het heilig Vormsel 
 

22 MAART 2020 VAN 12.00 – 16.00 UUR: 

VOORBEREIDINGSDAG VORMELINGEN 

In de kerk van Hoogerheide 

Op deze dag gaan we werken in het boek ‘In vuur 

en vlam’ om ons zo voor te bereiden op het 

Vormsel. Het is een afwisselende dag: er zijn 

gesprekjes met elkaar, er wordt geknutseld en er zijn tussentijds enkele 

momenten om te spelen. De kinderen dienen om 12.00 uur aanwezig te zijn. 

Na afloop eten we nog een frietje. Voor de activiteit zijn drie ouders nodig die 

de dag begeleiden. Het vervoer heen en terug dienen de ouders onderling te 

regelen. Verdere informatie volgt via email. 

De Vormselviering is op vrijdag 29 mei om 19.00 uur 
in de kerk van Hoogerheide. 

https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjiupCzro3bAhXJRhQKHWnjAicQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.aliexpress.com/item/16X14-1CM-Dove-Of-Peace-With-Olive-Branch-Birds-Peace-Vinyl-Art-Car-Stickers-Black-Silver/32809221959.html&psig=AOvVaw1ivLBtRatc1JwM0mox5t4c&ust=1526667665065352
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Palmpaasstok maken 

Op Palmzondag (het weekend  voor Pasen) 

worden de kinderen uitgenodigd naar de 

kerk te komen met een palmpaasstok. 

 

We gaan die palmpaasstokken maken in de 

kerk van Hoogerheide.  

We doen dat met alle kinderen uit parochie 

De Bron op: 

vrijdag 3 april, van  18.30 tot 19.30 uur. 

 

Wij zorgen voor een stok, crêpepapier en een broodhaantje, een palmtakje. 

Je moet zelf zakjes etenswaren en/of versierzelen meenemen waarmee je 

de stok wil versieren. 

 

We zouden het leuk vinden als je dan op Palmzondag 5 april naar de kerk 

komt met je versierde palmpaasstok.  

Om 9.00 uur in de kerk van Hoogerheide, of om 11.00 uur in de kerk van 

Ossendrecht. 

 

De palmpaasstok is een houten kruis met een broodhaantje erop, dat wordt 

versierd met crêpe papier en verschillende symbolen (snoepjes) die 

verwijzen naar de 

gebeurtenissen in de Goede 

Week. Dat is de week tussen 

Palmpasen en het Paasfeest, 

waarin de laatste dagen van het 

leven van Jezus centraal staan. 

 

Wees welkom,  

pastoor Frans, 

pastor Ryan  

Mirella, teamassistent 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs0OqrlvrgAhWmsqQKHRkwBGwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.stefanus.nl/nieuws/homepage/uitnodiging-palmpasen-2018&psig=AOvVaw1HZfCBvOs_B7ypqTpU3oAy&ust=1552396595350170
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB5vnzlvrgAhXN1qQKHTA1BagQjRx6BAgBEAU&url=https://rkwestland.nl/s-gravenzande/nieuws/palmpasenstok-maken-s-gravenzande&psig=AOvVaw1HZfCBvOs_B7ypqTpU3oAy&ust=1552396595350170
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Bij een overlijden wil je maar twee dingen: steun en zorg 

Bij Monuta verzorgen we een uitvaart met alle begrip voor uw verdriet, met gepaste 
aandacht voor uw zorgen en een open oor voor uw wensen. Dat is het Monuta-
onderscheid in uitvaartzorg en verzekering. 
Vertrouw op Monuta. Persoonlijke zorg èn een brede schouder: van mens tot mens 
 

Monuta Zorge.Uitvaartzorg en - verzekering 

Hoogerheide, Putseweg 147, tel:  0164 -61 60 77 
Christ ian Zorge, dag en nacht bereikbaar  

info@monutazorge.nl 

Zondagmiddag 29 maart van 13.30 tot 17.00 uur  

BOEKENMARKT 

In de St. Gertrudiskerk van Ossendrecht  
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Pelgrimeren voor de jeugd 

In de Zuidwesthoek is een werkgroep nu 

zo’n 6 jaar bezig met dit onderwerp. De 

meeste mensen van deze werkgroep 

hebben de tocht naar Santiago de 

Compostela te voet of op de fiets 

gemaakt. Zij weten dus waar ze over 

praten. Zij weten wat het betekent als 

pelgrim onderweg te zijn. Dat gevoel 

proberen we ook aan de kinderen van 

groep 8 door te geven. 

Zijn we eigenlijk niet allemaal pelgrims? 

We zijn allemaal onderweg. Tussen onze 

geboorte en dood zijn we onderweg. 

Daarmee zijn we pelgrim in ons eigen 

leven. Daarvan willen we de kinderen 

bewust laten worden. Het onderweg zijn 

bestaat oa. voor een groot gedeelte uit 

keuzes maken. Waar willen we naar toe? 

Hoe willen we daar komen? Wat heb ik 

daarbij nodig? Het zijn allemaal keuzes die 

gemaakt moeten worden. Ook de 

kinderen van groep 8 staan dit jaar voor 

een belangrijke keuze. Naar welke school 

ga ik na groep 8? Dit is een belangrijk punt 

op hun levenspad.  

Het onderweg zijn betekent ook dat je in 

beweging moet komen. Dit is niet alleen 

fysiek gezond, maar al bewegend leer je 

na te denken over jouw weg. De 

schoonheid ervan, maar ook de gevaren 

als valkuilen. 

Op onze levensweg lopen we nooit alleen. 

Wij zijn een sociaal wezen. Het is daarom 

interessant de wegen van anderen te 

bekijken en te beluisteren. Belangstelling 

hebben voor elkaar. Echt ontmoeten. 

Welke middelen staan ons ten dienste? 

Enkele metaforen zijn: 

 Voorbereidingen en mijn begin. 

Waarom ben ik op dit levenspad 

gezet? Uit liefde van mijn 

ouders? Was ik gepland of 

gewenst? Onder welke 

omstandigheden en in 

aanwezigheid van wie kwam ik 

op dit levenspad? 

 Hoe ben ik op mijn levenspad 

geplaatst? Wie begeleidde mij op 

mijn levenspad? Zijn alle paden 

gebaande wegen? We kunnen 

ook van het pad afraken en in 

moeilijkheden komen. Wie 

helpt? 
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 We zijn niet alleen onderweg. Er  

zijn heel veel medepelgrims. Heb 

ik familie of vrienden die mij 

vergezellen? Zijn ze mijn 

voorbeeld? Kan ik met hen open 

en eerlijk praten over mijzelf? 

Luister ik ook echt naar anderen? 

 De rugzak. Welke (geestelijke) 

bagage heb ik aan het begin van 

mijn levenspad meegekregen? 

Ben ik me daar ook bewust van? 

Draag ik niet teveel mee in mijn 

“rugzak”? Wat neem ik wel/niet 

mee? 

 De omstandigheden. Begin ik 

mijn levenspad in een warme of 

koude omgeving? In een 

ontwikkelde of onontwikkelde 

omgeving. Een arm of rijke 

omgeving? Zoals het weer 

wisselend kan zijn, kunnen ook 

andere omstandigheden 

veranderend zijn. Zijn we daar 

goed op voorbereid? 

 De pelgrimsstok. Zo’n stok kan 

steun geven of bescherming 

tegen lastige dieren. Als ik het 

een keer moeilijk heb, kan ik dan 

bij mijn ouders, vrienden of 

familie terecht? Kan ik van mijn 

leerkracht hulp verwachten? 

 De Jacobsschelp. Een pelgrim 

naar Santiago de Compostela 

heeft vaak een schelp bij zich. Hij 

onderscheidt zich en laat dat ook 

zien. Durf ik ook mijn identiteit 

te laten zien en een symbool of 

een teken te dragen? 

 De bewegwijzering. Wie kent de 

weg? Velen gingen ons voor en 

maakten ons duidelijk met welke 

regels, normen en waarden zij 

hun levenspad gemakkelijker 

maakten. Welke bewegwijzering 

of pijlen volg ik in mijn leven? 

 De stempelkaart. Met de 

stempels in je stempelkaart kun 

je bewijzen dat je het juiste pad 

hebt gevolgd. Op ons levenspad 

kennen we veel 

stempelmomenten. Geboorte, 

verjaardagen, doopsel, eerste 

schooldag, schoolkeuze in groep 

8, etc. Kunnen wij die momenten 

ook delen met anderen? 

 Stilte. We leven in een tijd met 

lawaai en haast.  Veel jonge 

mensen vinden de stilte akelig, 

maar soms ook spannend. Wat 

doet de stilte met ons? Hoe 

bereik ik de stilte? Zachte 

muziek, de natuur, even alleen 

zijn. Luister naar de stilte. 

Kunnen wij ervaren wat stilte is? 

Wij proberen kinderen de stilte 

laten ervaren met een 

brandende kaars, bijv. een 

klassenkaars. 

We zijn allemaal met elkaar 

onderweg. 

Tom Hommel 
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IN HUIJBERGEN STAAT EEN BIJZONDER HUIS: “DE HUIJBERG” 

Tegenover het huis van de Broeders 
van Huijbergen staat het voormalig 
huis van het provinciaal bestuur van 
de broeders. Het is een kwestie van 
even oversteken. 
De broeders hebben veel betekend 
voor scholing en opvang in hun 
internaat in het dorp en daarbuiten. 
Misschien heeft u als oudere lezer 
daar nog herinneringen aan. 
Wat misschien onbekend is, dat hun 
leefregel is gebaseerd op de 
leefregel van Franciscus van Assisi. 
Na Maria, denk ik, wereldwijd de 
bekendste heilige. Onze paus heeft 
zijn naam naar hem vernoemd. 
Inmiddels is het aantal broeders 
teruggelopen en er is bij de 
congregatie in Nederland geen 
aanwas meer (i.t.t. Indonesië). 
Toch hebben zij het aangedurfd hun 
franciscaanse spirit een nieuwe 
draai te geven door huisvesting te 
bieden aan 3 mensen in hun huis 
‘aan de overkant’. Marion Gieben, 
Marjan Bosch en Rob Knipping 
wonen daar sinds augustus 2019. 
Deze bewoners van Boomstraat 28 
doopten hun project “De Huijberg” 
en zij noemen zich “de (Drie) 
Huijbergiers”. 
Alle drie hebben zij jaren gewoond 
in het franciscaanse milieuklooster 
‘De  Stoutenburg’ (bij Amersfoort). 
Dat klooster moesten zij in 2017 
verlaten 
Alles wat zij daar deden: hun tuinen 
natuurvriendelijk bewerken; 

producten telen voor hun 
maaltijden; meerdaagse activiteiten 
organiseren voor gasten van buiten; 
samenkomen in gebed en 
meditatie:  leven volgens een 
kloosterritme, mogen zij hier 
voortzetten. De broeders hebben 
daarvoor het huis, gastenkamers en 
een flink deel van de tuin 
beschikbaar gesteld. 
In de tuin is een vijver in aanleg; zijn 
fruitbomen geplant; wordt een 
houtwal aangelegd (goed voor 
allerlei beestjes);  er ligt een 
labyrint, er staan bijenkasten, er is 
een moestuin met verschillende 
groenten en een kruidentuin. 
Smullen voor de natuur- en 
tuinliefhebbers – eigenlijk voor 
iedereen die daar een kijkje wil 
nemen, of mee wil werken. 
In deze tijd van klimaatcrisis; 
stikstofneerslag;  uitstoot van 
ongezonde gassen; verwoestijning; 
houtkap en afvalbergen (enz.), 
klinkt de roep  daaraan nu echt iets 
te doen. Waar beleidsmakers en 
managers vaak nog bakkeleien over 
maatregelen, gaan allerlei mensen 
aan de slag om de aarde en al wat 
daarop leeft te behouden en te 
bewaren. Er zijn heel wat positieve 
initiatieven van allerlei soort. “De 
Huijberg” is daar één van. 
VN-baas Antonio Guterierres zei 
onlangs nog: “laten wij niet 
slaapwandelen…er is nu echt haast 
bij”. 
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Paus Franciscus heeft er een 
encycliek (document) over 
geschreven: “Laudato si”. 
 Hij benadrukt ook, dat gelovigen 
daaraan moeten bijdragen, en dat 
de katholieke kerk niet achter kan 
blijven. 
 
Franciscus van Assisi was in die zin 
zijn tijd vooruit. Hij beleefde de 
aarde, de zon, de lucht en het water 
als door God gegeven. Dieren, 
planten en mensen als 
medeschepselen – als zuster en 
broeder. 
Niet als gebruiksvoorwerpen waar 
je willekeurig mee kunt doen wat je 
wilt. 
Hij bezong de elementen van de 
schepping in het Zonnelied: 
“Laudato si” – geloofd zij U, God,  
omwille van heel Uw schepping”. In 
die geest hebben vele franciscaanse 
zusters en broeders  - ook de 
broeders van Huijbergen - 
voortgeleefd tot op de dag van 
vandaag. Maar zij niet alleen….. 
Mensen van allerlei religies of 
zonder specifieke religie doen 
daaraan mee. Per slot van rekening 
hebben wij maar één planeet: 
Moeder Aarde. 
In navolging van Franciscus 

begroeten de Huijbergiers in een 
ochtendmeditatie buiten de zon, als 
krachtbron voor alle leven – als 
broeder Zon. De aankomende tijd 
zal die steeds meer te zien zijn. 
Na de droogte van 2018 en 2019, 
staat er weer water in de sloten en 
vijver. Pardon. Zuster Water ! 
Bewoners uit de omgeving en 
anderen zijn welkom om mee te 
helpen in de tuin op woensdag-
morgen (9 uur bij het hek – 
Bakkerstraat - Huijbergen). 
Wilt u een paar dagen te gast zijn, 
dan kunt u deelnemen aan hun 
thematische weken – zoals  
“Van feesten naar vasten”- “Lente 
tuinweek” – “Bewust natuurlijk 
leven”.  
U vindt daarover informatie op hun 
website www.dehuijberg.nl of bel 
naar 0164-642582. 
Voor mij  - als hun dorpsgenoot – is 
dit een bijzondere vorm van kerk-
zijn – anders dan wij gewend zijn, 
maar zeker inspirerend en 
uitnodigend, ook voor mensen die 
geen of weinig binding met de kerk 
hebben. Komt dat zien…! Zing mee 
– tuinier – klus – bid – werk en 
bewonder….. 
Jeroen Houben, ass. pastoraal 
werker 

  

http://www.dehuijberg.nl/


   
 

19 
 

Bezinningszondagen 

Veertigdagentijd 2020 

Geloof - Hoop - Liefde - Vergeving 

Zondag 15 maart 2020  
Bach en de goddelijke deugden 
 

Zondag 22 maart 2020  
Groen is de kleur van… 
 

Programma van de dagen 

09.30 uur eucharistieviering (optioneel) 

10.15 uur koffie met de broeders 

10.45 uur inleiding en gesprek 1 

12.30 uur warme maaltijd en pauze 

13.45 uur inleiding en gesprek 2  

15.00 uur meditatieve afsluiting 

15.15 uur koffie met de broeders 

(optioneel) 

 

Kosten:€20,- per bezinningsdag (incl. maaltijd en koffie) 

 

Inschrijven 

franck@abcfh.nl of bij de receptie broederhuis: 0164 – 642 650 

(uiterlijk donderdag voorafgaand i.v.m. maaltijd voorbereiding) 

 

Informatie 

Br. Bram Hommel – bram@abcfh.nl   

Franck Ploum – franck@abcfh.nl  / 06-48713792  

 

Broederhuis Ste.-Marie – Huijbergen 

www.broedersvanhuijbergen.nl 

  

mailto:franck@abcfh.nl
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verkoop    -   taxaties   -   aankoopbegeleiding 
Beëdigd en Register makelaar / taxateur 

 

Kantoor: Westersingel 53 - 55 te Bergen op Zoom  

Woonadres: Eikelhof 9 te Ossendrecht 

Tel: (0164) 233700 

www.vankaammakelaardij.nl 
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GROOTS INTERNATIONAAL CONCERT 
22 maart a.s. in de St.Gertrudiskerk te OSSENDRECHT 

 
Omdat er veel gedaan moet worden als voorbereiding is er die zondag om 
11.00u. geen viering in de kerk. In plaats daarvan is er om 9.45u. een 
oecumenische viering in de protestantse kerk. Wij vragen hiervoor uw begrip. 
 

Thema van het concert: ‘OP WEG NAAR PASEN’ 
 
U kunt luisteren naar ons koor 

INNOVATION en het Belgische 

Leonarduskoor uit St. Lenaarts. 

 

Het programma: 

Voor de pauze zingen de koren 

ieder hun eigen liederen. 

Na de pauze zullen de koren samen 

zingen, begeleid door  een 

strijkorkest en piano. 

Een gevarieerd repertoire met o.a. 

het STABAT MATER van 

J.G.Rheinberger. 

Dit STABAT MATER herinnert aan 

het lijden van Jezus. De weg naar 

Pasen die Hij moest afleggen met 

veel pijn en vernedering. 

 

In totaal zullen 65  koorleden u 

mooie liederen laten horen. 

Beide koren zijn maandenlang aan 

het oefenen.  

 

De dirigenten zijn: 

Guido van der Veeken van het 

Leonarduskoor en  

Renaat Deckers van Innovation 

. 

Toegangsprijs is €10,- 

In de voorverkoop voor €8,- bij zaal 

‘De Vrede’ en bij  ‘Het Zoete Rijk’  

Wij zijn blij en dankbaar dat dit 

concert plaats mag vinden in onze 

Ossendrechtse kerk. 

 

Aanvang van het concert 14.30u. 

kerk is open vanaf 14.00u. 

Als u niet kunt op 22 maart, is er 

een herkansing op 29 maart in 

St.Lenaarts. In de kerk aldaar. 

 

Wij kijken er naar uit. 

En wij hopen dat u met velen zult 

komen. 

Tot 22 maart of 29 maart. 

Van harte welkom. 
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BOEKENMARKT 

GERTRUDISKERK 

OSSENDRECHT. 

29 maart is het weer zover.  

Dan houden wij weer onze 

maandelijkse boekenmarkt. 

Zoals altijd hebben wij weer volop 

nieuwe boeken aangeleverd 

gekregen. 

Ook lp’s cd’s en dvd’s hebben wij volop. 

De boekenmarkt is van  13.30 uur tot 17.00 uur. 

De prijs is nog steeds gemiddeld 1 euro voor een boek, lp, cd, of dvd. 

Voor alle boeken in de banken staan na de dienst van 11.00 uur moet er altijd 

flink worden gewerkt. Hiervoor hebben we onze trouwe ploeg  “sjouwers”. 

Omdat de meeste van deze mensen ook een dagje ouder worden en niet altijd 

iedereen kan, zijn wij dringend op zoek naar een paar nieuwe krachten.  Wilt u 

de laatste zondag van de maand meehelpen om de boeken klaar te zetten en 

eventueel op maandag mee helpen opruimen? Laat dit dan a.u.b. weten aan 

ondergetekende. Ook als u maar één van de dagen kunt of niet elke maand 

aanwezig kunt zijn, zijn we heel erg blij met u.   

Heeft u nog boeken  die u kunt missen, dan kunt u die altijd neerzetten in de 

bidkapel van de kerk. Ook lp’s en cd’s mag u daar brengen. Liever geen 

videobanden. 

Onze volgende boekenmarkt is zondag 26 april.  Zelfde tijd, zelfde plaats. 

Nog vragen? 

Yvonne Rijk:  0164-67 33 04 of  hetzoeterijk@hotmail.com 
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Bedevaarten naar Banneux 
 

Jaarthema “Ik kom het lijden verlichten” 
 
Het bestuur van Caritas Banneux Bisdom Breda nodigt u in 2020 
van harte uit om deel te nemen aan 
het tridium of de dag-bedevaart in mei of augustus 
 

Op bedevaart met “Caritas Banneux Bisdom Breda ”in 2020 
 

Eucharistie    Ziekenzegening 
Bidweg naar de Bron  Kaarsenprocessie 
Gezamenlijke maaltijden Ontspanningsavond  
 

Vanuit onze parochie gaat Diaken Ryan Keetelaar mee 
 
Tridium:  vrijdag 15 mei t/m. 19 mei Prijs:€ 320,- p.p. 
 vrijdag 28 aug t/m 1 sept  Prijs:€ 320,- p.p. 
Dag-bedevaart:  zondag 17 mei   Prijs:€  50,- p.p. 
 

Neem een kijkje op onze website: http://banneux-breda.jouwweb.nl 
Info Tridium: Mieke Bril   tel: 0164 61 29 73 
info dagbedevaart: Fam vd Poel tel: 0164 67 37 92  

Email: banneux-breda@hotmail.com 

 

Bedevaarten naar Maria met het Gouden Hart te Beauraing 

 

Voor de 73e keer vertrekken dit jaar vanuit het bisdom Breda 
weer de jaarlijkse bedevaarten naar Maria met het Gouden Hart 
te Beauraing. 
 
De zorgbedevaart wordt gehouden van 20-21-22 juni 2020. 
De dagbedevaart is op zondag 21 juni. 
 

Op donderdag 19 maart is er een bijeenkomst van 19.00 uur tot 
21.00 uur in de OLV van Lourdeskerk, Prins Bernardlaan 66 te Bergen op Zoom. 
 

De inschrijvingstermijn voor de verzorgde bedevaart sluit op 15 mei 
Voor de dagbedevaart kunt u zich tot 1 juni opgeven. 
 

Bergen op Zoom e.o.: Mevr. E. Bastianen-Luijks, tel 0164-25 04 20 
Putte:   Mevr. Ketelaars   tel.0164-60 28 62 
Bezoekt u ook eens onze website: www.bedevaartbeauraing.nl  

http://banneux-breda.jouwweb.nl/
tel:0164
mailto:banneux-breda@hotmail.com
http://www.bedevaartbeauraing.nl/
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Kwaliteitsslagerij 
Ron Tak 
Hondseind 17 
4641 HM Ossendrecht 
Tel: 0164 67 39 74 

 
 
 

Geopend: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 en van 13.00 tot 17.30 uur 
woensdagmiddag gesloten – zaterdag van 8.00 tot 15.00 uur 

 

Raadhuisstraat 84  
Hoogerheide 
Tel:  0164 - 61 23 87 
 

Antwerpsestraat 20 
Putte 
Tel:  0164 –  60 60 46 
 

Molenstraat 80  
Ossendrecht 
Tel:  0164 –  67 24 24 
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Bestuursberichten: 
 

St Josephkerk Woensdrecht: 
 
De St Josephkerk van Woensdrecht 
is nu definitief gesloten.   In verband 
met verzekeringen en veiligheid zijn 
de sloten van de kerk eind 
december vervangen. De klok van 
de kerktoren zal blijven 
functioneren en geregeld bijgesteld 
worden naar de goede tijd,  zolang  
de parochie de 
verantwoordelijkheid voor de kerk 
heeft. 

Een viertal beelden uit de kerk van 
Woensdrecht, de H. Jozef, H. Maria, 

H. Blasius, en het H.Hart  hebben 
een plaatsje gekregen in de kerk van 
Ossendrecht. Ook het tabernakel en 
de ciborie verhuizen naar de kerk 
van Ossendrecht.  

Uiteindelijk zijn wij allen samen 
kerk. 

Jan van de Elsen. 

 

Actie kerkbalans 

17 januari jl. is de Actie Kerkbalans gestart en vanaf die 

dag zijn er heel wat vrijwilligers in touw geweest om 

deze actie weer mogelijk te maken. Heeft u een bijdrage 

overgemaakt of toegezegd, dan willen we u daar hartelijk 

voor bedanken. Bent u dat vergeten of heeft u onze folder gemist, dan kunt u 

alsnog uw bijdrage overmaken op een van onze rekeningnummers (zie blz. 

31) onder vermelding van: Kerkbalans 2020 

 De inkomsten uit Actie Kerkbalans zijn van groot belang voor het goed 

functioneren van onze kerk en om te behouden waar we om geven. Uw 

bijdrage wordt o.a. besteed aan het onderhoud van onze gebouwen, 

verzekeringen, verwarming, verlichting en het pastoraat. Zo kunnen wij elkaar 

blijven ontmoeten op deze voor ons zo belangrijke plaats. 

Tot slot een woord van dank aan alle vrijwilligers die ook dit jaar weer hebben 

meegeholpen met de actie. Hartelijk bedankt voor jullie inzet, zonder jullie was 

dit niet gelukt! 
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Parochieberichten 
 

Beste parochianen, 

 

Algemeen: 

 

Als ik dit schrijf is het nog maar een 

week voor Carnaval en is 

Aswoensdag, het begin van de 

Veertigdagentijd, de vasten, al erg 

dicht bij. Het Hoogfeest van Pasen 

nadert. En toch, het is eigenlijk nog 

geen winter geweest. Sneeuw 

hebben we nog niet gezien en ijs op 

het water ook niet. Dus naar de 

bergen hebben sommigen van U 

gedacht en daar is het dan goed 

toeven. We hopen dat U de winter 

goed ben doorgekomen. Niet 

iedereen ontkwam aan een ( flinke ) 

ziekte. Wij ook niet daar mijn vrouw 

Hilda werd getroffen door een 

(goedaardige zo bleek) 

hersentumor. Inmiddels is ze in 

Tilburg geopereerd, is ze weer thuis 

en gaat het, naar omstandigheden,  

goed. Ook de vooruitzichten zijn 

goed. 

 

Activiteiten parochie: 

In de parochie De Bron hebben we 

met Kerstmis mooie, goed bezochte 

vieringen gehad. Goed bezocht, 

jawel maar de tendens van steeds 

minder bezoekers bij onze vieringen 

zet zich voort, niet alleen bij ons 

maar ook in andere parochies en 

bisdommen. Met veel energie 

proberen we het tij te keren. 

Pastoor Verheije,  diaken Keetelaar 

en teamassistente Mirella niet te 

vergeten proberen onder meer bij 

de voorbereidingen van het vormsel 

en de eerste heilige communie 

zoveel mogelijk parochianen 

enthousiaste te maken om 

opvoeders en kinderen daar bij te 

betrekken.  

De werkgroep OWS ( Oecumenische 

Wintercyclus  Spiritualiteit ) 

organiseert ook deze winter de 

nodige  bijeenkomsten.  

Op woensdag 19 februari 2020 was 

het al weer de vierde 

gespreksavonden. Burgemeester 

Frank Petter van Bergen op Zoom 

sprak over : “Geloven in de 

toekomst”. Op woensdag 18 maart 

spreekt drs.Wim Lolkema over 

‘Bijbelse angst, bijbels vertrouwen’. 

Zie voor meer info op pag. 6 en 7 

De boekenmarkt in Ossendrecht, in 

principe elke laatste zondag van de 

maand in de kerk, heeft  ook de 

afgelopen maanden gewoon 

plaatsgevonden. En hoe.  Steeds 

meer mensen komen dan naar de 
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kerk om iets van hun gading te 

vinden. Yvonne en Rinus Rijk 

hebben inmiddels zo veel ervaring 

dat de dozen met boeken op soort 

geselecteerd zijn zodat de klanten 

gericht kunnen zoeken. Fantastisch 

werk van deze mensen. Niet alleen 

brengt het een leuk bedrag aan geld 

op maar het sociale aspect gaat een 

steeds grotere rol spelen. Mensen 

komen ook om elkaar te ontmoeten 

en van gedachten te wisselen. 

Overigens, veel dank zijn we ook 

verschuldigd aan de mensen die 

Yvonne en Rinus behulpzaam zijn 

met het klaarzetten en weer 

opruimen van alle boeken.  

 

Ook wil ik nog even iets kwijt over 

het winkeltje in Putte. Ondanks het 

feit dat er in de wintermaanden 

geen winkelverkoop is, zijn enkele 

mensen blijvend actief. Als mensen 

persé winkelwaar kwijt willen, is 

daar gelegenheid voor. Verder 

denkt men in de wintermaanden na 

over assortiment, voorraad, het 

sociale aspect etc. Ook hier begint 

dit laatste een steeds grotere rol te 

spelen. Gelukkig maar, wie weet 

vinden mensen op deze manier de 

weg naar de kerk, naar ons geloof, 

terug.  Team Aarssen, veel succes 

de komende maanden ( maart tot 

november).  

Nu we het toch over 

parochieactiviteiten hebben wil ik 

ook even stilstaan bij de 

begraafplaatsen. De gehele winter 

hoorden we, zowel in Huijbergen als 

in Hoogerheide en Woensdrecht, 

lovende woorden over hoe netjes 

de begraafplaatsen er bij lagen. Je 

moet het toch maar doen als 

begraafplaatsvrijwilliger, soms in 

weer en wind. 

Vrijwilligers. 

Uit voorgaande mag U opmaken dat 

het voor de parochie erg belangrijk 

is dat we over voldoende 

vrijwilligers beschikken. De 

voortgang van diverse activiteiten is 

dan gewaarborgd.  Dat geldt ook 

voor de wekelijkse vieringen. Denk 

maar aan Woensdrecht waar het 

geheel of gedeeltelijk ontbreken van 

vrijwilligers bij uitvaarten en 

weekendvieringen tot stoppen 

noopte.  

Daarom is het ook zo goed dat op 

enkele plaatsen de vrijwilligers 

tijdens de activiteiten ook nog oog 

hebben voor het sociale aspect. 

Waar mensen samen komen is dat 

aspect verzekerd, toch.. ? 
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Echter, het aantal vrijwilligers 

neemt af. Gedwongen of niet door 

leeftijd of ziek zijn, soms gaat het 

niet meer. Ik weet dat dit niet de 

geijkte manier is om vrijwilligers te 

“ronselen” maar wel om de vraag te 

stellen: als U iemand weet of kent, 

probeer hem of haar zo ver te 

krijgen om binnen de parochie 

actief te zijn.  

Er is zo veel te doen en er zijn te 

weinig mensen!!! 

Niet in de laatste plaats denk ik 

hierbij aan bestuursleden voor ons 

parochiebestuur. Enkele mannen / 

vrouwen zouden zeer welkom zijn. 

Met z’n allen moeten we er 

uiteraard wel voor zorgen dat we 

zelf als parochianen mee kunnen 

denken over te nemen besluiten. 

Dat binnen afzienbare tijd 

indringende besluiten genomen 

gaan worden staat immers vast. 

Conferentie: 

Op 24 en 25 maart zal in 

Oudenbosch de conferentie: “De 

Missionaire parochie- Als God 

renoveert” plaatsvinden. Onze 

parochie is ook vertegenwoordigd

 , door de pastoor, diaken en 

teamassistente. In de aankondiging 

van deze conferentie staat vermeld 

dat de nieuwe visie een hele 

cultuuromslag zal te zien geven. We 

zijn benieuwd welke. 

Chrismaviering: 

 

De jaarlijkse Chrismaviering zal dit 

jaar worden gehouden op 

woensdag 8 april 2020 in de basiliek 

van de H. Willibrordus in Hulst. De 

viering vangt aan te 19.00 uur. 

De Chrismamis is een speciale 

viering die in het teken staat van de 

drie Heilige Oliën in de RK-kerk. Ook 

vernieuwen de aanwezige priesters  

de beloften die zij bij hun wijding 

aan de bisschop hebben gedaan. 

Bisschop Liesen zal het heilige 

chrisma wijden met een gebed en 

door er over heen te blazen, een 

vast onderdeel van de wijding. De 

beide andere oliën, voor de zieken 

en voor de dopelingen, worden 

door de bisschop gezegend. Het 

idee bij de Chrismaviering is ook dat 

elke parochie, instelling of klooster 

een gift meebrengt. De 

gastparochie zal zorgen voor een 

goede bestemming. 

Als U graag naar de Chrismaviering 

zou willen en U heeft geen vervoer, 

laat het mij dan  weten.  

Stormschade. 

De recente stormen Ciara en Dennis 

hebben een vrij geringe schade 
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veroorzaakt aan onze kerken. In 

Huijbergen zijn enkele dakpannen 

bij de toren losgeraakt bij de eerste 

storm, een week later was het daar 

weer raak. Diverse pannen waaiden 

van het hoge dak.  In Hoogerheide is 

een pan van het dak van de 

toiletruimte op de grond 

stukgevallen. Het  lood daar is 

losgekomen. In Ossendrecht zijn aan 

de achterzijde, boven het 

priesterkoor, twee ruitjes stuk. 

Mogelijk is dat aan baldadigheid te 

wijten. In Putte is een lekkage aan 

het dak bij de sacristie. We moeten 

nog op zoek waar dat is. Wordt 

vervolgd dus.   

Tenslotte,  

Mijn bijdrage blijft deze keer wat 

beperkt. De ( privé ) reden heb ik 

aangegeven. Deze editie van ons 

parochieblad geldt als 

voorbereiding op de komende 

feestdagen, het Hoogfeest van 

Pasen op 11, 12 en 13 april.  Elders 

in dit blad kunt U inhoudelijk meer 

lezen over de betekenis van Pasen.  

Hopelijk bent U in de gelegenheid 

de Paaswake, op 11 april te 20.00 

uur in de kerk van Hoogerheide, bij 

te wonen. Elk jaar mag dat toch 

weer een mooie, aansprekende 

viering zijn met onder meer de 

wijding van de Paarskaarsen voor de 

verschillende 

geloofsgemeenschappen. Tot ziens. 

 

De parochiecoördinator,   

Ad Schouw

  

Tarieven diensten en begraafplaats 2020  

 

Misintentie     €  11,- 

Uitvaartdienst     €608,- 

Dienst in crematorium    €405,- 

Grafrecht per jaar    €  40,- 

Kindergraf      €  30,- 

 Nieuw: kindergraf is na 40 jaar vrij van grafrecht 

Gedetailleerde lijst met tarieven is beschikbaar op het 

parochiekantoor of op www. samenkerk.nl 
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BORREMANS 

B’S 
schoenmode 
RAADHUISSTRAAT 121 

4631 ND HOOGERHEIDE 
TEL: 0164-61 28 29 

 

Dionysiuswinkel 
Putte 

 
Is  elke woensdag open  

Van 9.00 tot 12.00  
 

Leuke koopjes  
Lekkere koffie  

COLOFON 

Parochieblad ‘De Bron” is gratis  
Verschijnt 4 maal per jaar. 
Oplage: 2200 
 
PAROCHIEBESTUUR  
Pastoor  Frans Verheije voorzitter 
 Tel: 06-53 88 74 86 
Wim Reijnders  vice-voorzitter 
Jan van den Elsen secretaris 
 vd_elsen@ziggo.nl 
vacant  penningmeester 
Wim Kruf  lid bouwzaken 
 
PAROCHIECOORDINATOR 
Ad Schouw 06 30 33 53 17 
 
REDACTIE:  
Ad Schouw 06 30 33 53 17 
Joke Rijsdijk 61 32 41 
Marianne Mattheussens 67 27 19 
Sofie van der Helm 61 28 47 
Drukkerij ‘De Bron’  61 25 21 
 
 
REDACTIEADRES 
E-mail: 
rijsdijkbloemendaal@hotmail.com 

of via een van de redactieleden 
of via een van de parochiekantoren 

 
De zomer-editie verschijnt: 
vanaf  19 juni 
 
Kopij inleveren tot 4 juni  

mailto:rijsdijkbloemendaal@hotmail.com
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PASTORAAL TEAM van parochie DE BRON 
 

Frans Verheije, pastoor Tel: 06 53 88 74 86 
 pastoorverheije@gmail.com 
Ryan Keetelaar, diaken Tel: 06 13 01 63 33
 diakenkeetelaar@gmail.com 
Mirella Broos, teamassistente mirella@samenkerk.nl 
Ad Schouw, parochiecoördinator ajbschouw@kpnmail.nl 
 
 

Doorschakeling telefoon: Om een zo optimaal mogelijke bereikbaarheid te 
verkrijgen is buiten kantooruren van het parochiekantoor Hoogerheide het 
nummer 0164-61 25 21 naar het nummer 06-30 33 53 17 (Ad Schouw) 
doorgeschakeld. 
 

PAROCHIEKANTOOR 
Raadhuisstraat 134, 4631  NJ Hoogerheide (in de kerk) 
Geopend op dinsdag, woensdag en vrijdag: 9.00 tot 11.30 uur 
Tel: 0164-612521, e-mail: locatiehoogerheide@kpnmail.nl 

 
ADRESSEN GELOOFSGEMEENSCHAPPEN: 

 

HOOGERHEIDE EN WOENSDRECHT:  
Zie parochiekantoor, hierboven  
 
HUIJBERGEN: Boomstraat 1, 4635 CX  Huijbergen  (in de kerk) 
Tel: 0164-61 25 21  e-mail: locatiehuijbergen@kpnmail.nl 
 Geopend op vrijdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur 
Intenties kunnen ook worden opgegeven bij:  
Tel:0164-64 26 50  de receptie van Ste Marie, Boomstraat 7, Huijbergen 
Tel:0164-64 29 30  Corry Plevier 
 
OSSENDRECHT  Pastorie: Dorpsstraat 7, 4641  HV Ossendrecht 
Tel. 0164-61 25 21, Voor spreekuur  geopend  donderdagmorgen 10.00-11.30 u. 
 e-mail: locatiehoogerheide@kpnmail.nl 
 
PUTTE:  Antwerpse.straat 35,  4645  BB Putte, (in de kerk) 
Tel. 0164-60 24 91 e-mail: locatieputte@kpnmail.nl 
 
REKENINGNUMMERS GELOOFSGEMEENSCHAPPEN 
HUIJBERGEN: NL 67 RABO 0122 9053 18 tnv.  Parochie De Bron, H’bergen 
OSSENDRECHT: NL 55 RABO 0140 5030 80 tnv.  Parochie De Bron, O’drecht 
HOOGERHEIDE: NL 44 RABO 0122 9064 11 tnv.  Parochie De Bron, H’heide 
WOENSDRECHT:  NL54 RABO 0135 3123 37 tnv.  Parochie De Bron, W’drecht 
PUTTE: NL 89 RABO 0140 5245 84  tnv.  Parochie De Bron, Putte  

Penningmeester: e-mail: debronpenningmeester@gmail.com 

mailto:locatiehoogerheide@kpnmail.nl
mailto:locatiehuijbergen@kpnmail.nl
tel:0164-64
mailto:locatiehoogerheide@kpnmail.nl
mailto:debronpenningmeester@gmail.com
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Mysterie, hoop, licht., feestdag, nieuw leven. 
 
Zo kort samen gevat ervaar ik Pasen. 
Met luid gejubel inhalen van Jezus, gezeten op een ezel, zwaaien met palmtakken 
en roepen : Hallelujah. Was ik daar bij.????!!!!! 
Toen ik gedoopt werd, mijn communie deed, werd gevormd, trouwde in de kerk. 
Symbolisch gezien waren die dagen Palmzondagen. 
 
Daarna, door de drukte van werken en kinderen begon  “de goede week, “ .. 
Ik miste de vieringen op zondag, praktisch gezien paste het niet in ons schema. 
Het hallelujah was weg, ik deed wat van me verwacht werd. 
Maar als de kerkklokken luidden voelde  ik: daar hoor ik te zijn. 
Dit “lijden “dit gemis, is er nog. 
Kan ik om wat voor reden niet naar de kerk: ik voel het als tekort komen. 
 
 Jezus’goede week, was echt lichamelijk en geestelijk lijden.Vernederd tot op het 
bot, mentaal bijna gebroken.“Vader, laat deze kelk aan mij voorbij gaan. 
“Vader vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen. “ 
Dan is de nood hoog, het lijden afschuwelijk. 
Ernstig zieke mensen, die weten dat het definitieve afscheid nadert,   
Ook zij roepen om verlossing. 
Ook zij willen verlost worden. 
Ook zij willen na Goede Vrijdag,  naar Pasen. 
 
De kruisdood, de moordenaars naast Hem. 
De bekentenis:Dit was waarlijk de zoon van God. 
Het opbaren in het graf van Jozef van Arimatea, 
De zware kei ervoor, 
Het lege graf, de witte doeken, 
Een engel die zei: Hij is waarlijk opgestaan! 
 
Ik zie in al deze gebeurtenissen herkenbare vergelijken met het heden. 
Ook wij triomferen, na pijn hebben en lijden. 
Het een hoort bij het ander. 
Het Paasmysterie, het allergrootste van ons katholieke geloof is veel omvattend 
Als kind nam je het aan als gegeven. 
Een  spannend en aangrijpend verhaal. 
 
Wat ouder geworden ben ik bezig met  begrijpen, verklaren. 
Samen met u wil ik dat. 
 
Gisteren zagen we heel veel sneeuwklokjes, in allerlei vormen en maten. 
De aankondigers van de lente, nieuw leven, hoop, licht. 
Samen met deze lieflijke bloemen zeg ik: ZALIG PASEN. 
 
Marianne Mattheussens 
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