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Wilt u dit boekje blijven ontvangen?
Wie lid is van onze parochie en jaarlijks Kerk Balans betaalt,
krijgt automatisch 4 x per jaar dit blad.

 Betaalt u wél Kerk Balans maar u wil géén boekje
ontvangen ?
Meld u af via locatiehoogerheide@kpnmail.nl o.v.v.:
AFMELDING PAROCHIEBLAD + POSTCODE EN HUISNUMMER

 Ontvangt u liever de digitale nieuwsbrief?
Meld u aan via locatiehoogerheide@kpnmail.nl o.v.v.:
DIGITALE NIEUWSBRIEF + POSTCODE EN HUISNUMMER

 Betaalt u géén Kerk Balans maar u wil wél het
parochieblad ontvangen?
Maak dan € 10,- over op NL44RABO 0122 9064 11 t.n.v.
‘Parochie De Bron o.v.v.:
ABONNEMENT PAROCHIEBLAD +POSTCODE + HUISNUMMER

U kunt ook schriftelijk aan- of afmelden d.m.v het formulier op
pag 2 ingevuld in te leveren op het parochiekantoor.
Er liggen ook extra boekjes achter in de kerk en de Mariakapel
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LIEFDE
‘De liefde is iets groots, en in alle
opzichten een groot goed.
Zij alleen maakt licht wat ons
bezwaart en weet alle tegenslag
moedig te dragen. Niets is zoeter
dan de liefde, niets sterker, niets
hoger en niets omvattender, niets
aangenamer, niets voller, niets
beter in de hemel en op aarde.
Omdat de liefde uit God geboren is,
kan zij, boven al het geschapene,
alleen rusten in God. Wie liefheeft
vliegt, loopt, is blij, is vrij en niet
tegen te houden!’ (Thomas à
Kempis, 1380-1472))

Als de basis van al die kinderen de
liefde is waaruit zij zijn
voortgekomen, dan kan hen niet
veel gebeuren. Zij staan stevig in
deze wereld, zij hebben een
fundament meegekregen. In
vertrouwen op die liefdesbasis
kun je loslaten. Als is dat soms nog
zo moeilijk. Maar loslaten moet
iedereen op elk moment in zijn of
haar leven. Loslaten van wat je
eigen dromen en wensen zijn, het
kan altijd weer anders lopen. Het
kind loslaten als het zijn eerste
stappen doet. Het kind in andere
handen geven als het naar groep 1
gaat. En nu dus weer loslaten, al
een beetje de wijde wereld in. In
de koestering van ouders voor het
kind is wel degelijk ruimte voor de
ontplooiing van het kind. Die
ruimte moet er ook zijn. Loslaten
is liefhebben in zijn allerzuiverste
vorm.

Deze woorden zou je iedereen mee
willen geven maar in het bijzonder
al die kinderen die uit groep 8
doorgaan naar de middelbare
school.
Een belangrijke mijlpaal in het
leven van twaalfjarigen. Ze komen
in een heel nieuwe omgeving,
worden geconfronteerd met
nieuwe leraren en leraressen,
nieuwe vakken, meer huiswerk, en
andere vrienden en vriendinnen.
Maar ook voor ouders is het een
belangrijk moment. Ouders
hebben de neiging om hun
kinderen angstvallig voor de boze
wereld te willen beschermen. Ze
laten maar moeilijk het kind los.
En toch is dat een eerste vereiste.

Veel van onze jongeren hebben
examen gedaan. Een spannende
tijd. Ze hebben ook een moeilijke
tijd achter de rug. Geconfronteerd
met een lockdown door Covid-19,
niet naar school. Van basisschool
tot en met de universiteiten was
het thuis -online - lessen volgen en
ook nog eens leren voor toetsen en
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examens. Wie had dit ooit kunnen
bedenken?
Mocht je geslaagd zijn:
gefeliciteerd! Mocht je nog
herkansingen hebben: succes!
Vele moeders en oma’s (ook
vaders en opa’s) branden een
kaarsje bij Maria om hulp.
Natuurlijk moet je het zelf doen,
maar een gebedje is iets extra’s.

zaak, zijn we ongelukkig omdat dit
of dat niet (meer) kan? Of
proberen we telkens weer er uit te
halen wat er in zit?
Proberen we de liefde die ons
draagt weer op het spoor te
komen, om vandaar uit door te
mogen gaan? Zien we al diegenen
die ons liefhebben en ons tot steun
zijn? Hebben wij hen genoeg lief?
Hebben we God lief? Want:
Thomas à Kempis heeft gelijk: ‘Wie
liefheeft vliegt, loopt, is blij, is vrij
en niet tegen te houden!’
Ryan Keetelaar, diaken.

Ook wij moeten in ons leven van
alles steeds weer loslaten. De
kunst is dan: hoe gaan we daarmee
om? Is ons loslaten een verdrietige

VIERINGEN
“Door ziekte (geen corona) is de pastoor tijdelijk niet ingeroosterd de komende
weken. Wij wensen hem van harte beterschap”
Aan het Bisdom te Breda is gevraagd voor een vervanger, maar die is niet zo
maar beschikbaar.
Dit betekent dat er helaas vieringen gaan vervallen of verzet worden.
Let op: er is een viering in Hoogerheide op zaterdagavond 19.00 uur ipv
zondagochtend 9.00 uur.
Omdat we pas op een laat tijdstip van het Bisdom doorkrijgen of er iemand
beschikbaar is, kunnen wij niet voor langere tijd vooruit plannen.
als u wil weten of er eerstvolgend weekeinde een viering is moeten wij
verwijzen naar de web-site van samenkerk.nl, de kerkberichten in De Bode of
u aan te melden voor de digitale nieuwsbrief (locatiehoogerheide@kpnmail.nl)
Wij begrijpen dat dit voor u een lastige situatie is, maar vertrouwen er op dat u
er begrip voor wil hebben.
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ODE AAN EEN MAN, GENAAMD AD SCHOUW
Zorgzaam voor ons kerkgebouw.
Verworden tot geschiedenis, voor De Bron een groot gemis.
Je kon niet om hem heen, daardoor ook een fenomeen.
Coördinator was zijn taak, daarom zag je hem zo vaak.
Een bemoeial, een doorzetter, een actieve man
tegenstand en verweer, hij kon er wat van.
Door zijn jaren bij de overheid, was hij gewend aan “strijd “.
“Doe ik wel, geef maar aan mij”, hij deed wat hij zei.
Soms na een vermaning van onze kant
Het kwam goed, niets aan de hand.
Een duizendpoot die deuren ontsloot.
Corona heeft hem geveld, die boom van een vent.
Dankbaar voor wie hij was: de meester van een heel grote klas.
Hij is nu waar rust heerst
Geen ademnood hem verteert.
Bij God, waar en hoe, dat doet er niet toe.
Met open armen door Hem ontvangen
En gekust op beide wangen.
Rust zacht Ad, dit kwam op jouw pad.
Deze ziekte viel niet te overwinnen, wij zullen ons over jouw taken bezinnen
niet stoppen maar verder gaan zoals jij altijd hebt gedaan.
We waren het niet altijd eens met elkaar
dit gedicht is als een gebaar
om te zeggen tegen jou:
petje af voor de trouw waarmee jij alles op je nam
je bent EEN GROOT MAN, een mens met een gelovig hart
ons rest nu de smart, we zullen je missen Ad Schouw
Parochie De Bron is in de rouw..
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IN MEMORIAM: LOUIS BRIL, MIEKE BRIL-WILS, AD SCHOUW
Als gevolg van complicaties na
besmetting met corona zijn ons enkele
dierbare medeparochianen ontvallen:
Begin april Louis Bril, enkele dagen
later gevolgd door zijn echtgenote
Mieke Bril-Wils en begin mei Ad
Schouw, parochie coördinator.

doorspekt met grapjes, de
toegewijdheid , mede hierdoor werd
een gezellige atmosfeer gecreëerd
voor eenieder. Wij zijn hun hiervoor
veel dank verschuldigd.
Met het overlijden van Ad Schouw,
parochie coördinator, verliest parochie
de Bron een duizendpoot, een
steunpilaar voor velen. Hij was van
alles wat er gebeurde in de parochie op
de hoogte en droeg er zijn steentje aan
bij. Ook hij was vrijwel dagelijks te
vinden op het parochiekantoor. Nu
pas zijn we aan het ontdekken wat de
leemte is die hij achterlaat. Hoeveel
attenties heeft hij niet gestuurd naar
vrijwilligers, of als er iemand een
jubileum te vieren heeft. Als er een
lekkage of stoornis was met
verwarming, elektriciteit, wist hij snel
mensen te vinden om het op te
knappen etc etc etc etc,

De beide families zijn zwaar
getroffen door dit verlies. Beide ouders
in korte tijd verliezen is onwerkelijk, de
steunpilaar is weg, het klankbord
vervallen. Ons medeleven gaat vooral
uit naar de getroffen families. Maar
ook in de parochie hebben zijn een
“onmisbare” spilfunctie gehad, ook
daar ervaren wij een grote leegte. Wij
zullen hen zeeer gaan missen.
Louis Bril was actief als drukker in het
parochiekantoor, heel precies en
secuur en het moest ook mooi zijn, het
liefst kleurendruk. Hij was vrijwel
dagelijks te vinden op het
parochiekantoor. Samen met zijn
echtgenote Mieke, die jarenlang een
trouw lid was van het Gemengd Koor
van Hoogerheide, zorgden zij voor de
organisatie van de bedevaart naar
Banneux, soms meerdere keren per
jaar. Alles moest mee: printers,
computers, papier, zodat alles op
rolletjes liep. Ik heb met hun hier 2 x
van kunnen genieten. Ook bij
herwonnen levenskracht waren zijn
actief; De belangeloze inzet voor alle
vrijwilligers en deelnemers, soms

Een centrale gedachte bij Ad was:
Er moet alles op alles gezet worden om
de zaak ( = de parochie) op een
soepele manier door te laten gaan,
liefst met een wervende uitstraling
naar buiten.
Hiervoor heeft hij zich 7 dagen per
week ingezet. Wij zijn hem hierom
veel dank verschuldigd
Jan van den Elsen, secretaris parochie
de Bron
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Hebt u zich al aangemeld voor de digitale nieuwsbrief?

mail: locatiehoogerheide@kpnmail.com
o.v.v. DIGITALE NIEUWSBIEF + POSTCODE + HUISNUMMER

Starre nhoflaan 6 - 2950 Kape lle n
Tel: 0032 366 44 266 – fax: 0032 360 058 004
Tel privé na 18.00 uur: 0032 366 51 007
steenhouwerij.de nisse@pandora.be
www.steenhouwe rij -de nisse.be
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VORMSEL 2021
Op vrijdagavond 21 mei jl. kregen
22 kinderen het
Vormselsacrament toegediend
door Bisschop Liessen tijdens de
regionale vormselviering in de
Lambertuskerk van Wouw.
Uiteraard rekening houdend met
de huidige Corona maatregelen.
Deze groep bestond uit de
kinderen die eigenlijk vorig jaar
hun Vormsel zouden doen en de
kinderen van dit jaar. 13 kinderen
komen uit onze parochie, de
overige 9 kinderen uit parochie
Onze Lieve Vrouw in ‘t Woud. De
voorbereiding verliep helaas
anders dan voorgaande jaren.
Door de Corona maatregelen
konden we niet veel
samenkomen. De kinderen
hebben een quiz gemaakt in de
kerk van Hoogerheide en een
speurtocht in de kerk van Wouw.
Diaken Ryan Keetelaar en
ondergetekende hebben de
kinderen verteld over het geloof
en het Vormselsacrament. De
kinderen van vorig jaar hebben
ook nog meegedaan met de
regionale bijeenkomst van het
Bisdom, het zogenaamde Lopend

Vuurtje in de kerk te Bergen op
Zoom. Een erg leuke dag maar die
dit jaar helaas niet mogelijk was.
Ook volgend jaar zal er weer een
regionale Vormselviering worden
gehouden en kunnen we hopelijk
meer activiteiten organiseren en
hopen dan weer veel vormelingen
te verwelkomen.
Maartje Geers, Julia Grytz, Yana
van Haasteren, Nienke
Kouwenberg, Aaron van Loon,
Quincy van Loon, Sandrine
Mangelaars, Annemijn en
Marilène Mulder, Anna van der
Poel, Jesper Poulus, Joris de Sutter
en Daan van Wezel van harte
gefeliciteerd met jullie Vormsel.
De parochie wenst jullie alle goeds
voor de toekomst, succes op
school en we zien jullie graag
terug bij een viering in de kerk.
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Niels van den Boom
Teun van Dongen
Tony Gillesen
Saar de Gooijer
Isabel van Haaften
Mathieu van Hees
Sanne en Nina van der Helm
Finn d'Hondt
Joey Ingelgom
Matthew Klockaerts
Timo de Koeijer

op 26 sept.
Ossendrecht

op 26 september
Hoogerheide

op 4 juli in
Ossendrecht

op 4 juli in Hoogerheide

DE COMMUNICANTEN VAN 2021
Lucas van Liere
Thomas Michielsens
Noud Nuijten
Fons Otto
Jasper Peeters
Lotte Platschorre
Matthew van Ree
Lasse en Bente Ruijs
Shakira van Smaalen
Marith Smits
Lieke en Lotte Wouts

Mariëlle Brouwers
Nieke Hendrickx
Finn Jansen
Marlou Klein

Tessa Mulders
Liam en Mitchel Schuurmans
Alissa Verbraak
Lucas van der Wegen

Meike Adriaansen
Valentina van Brabant
Eline Burgers
Tobias Demmers
Eline Duerink
Jan en Felix Hectors
Casper Hermse

Anne-Fleur Mulder
Lotte Oerlemans
Stijn Oerlemans
Irene Otto
Sanne van Schilt
Britt Somers

Owen van de Hurk
Janna Karremans
Carlijn Mulders
Tim den Ouden
Noor Verdult
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STICHTING ZR. MARIE ADOLPHINE
vertrekken we bij de Adolphinekapel
en lopen via Het Paadje van Kaatje
naar De Berghoeve, waar we een
moment stil staan. Vandaar lopen
we naar de kerk. In de kerk is er om
10.30 uur een plechtige
eucharistieviering met als
voorganger Paul Verbeek.

Het jaarlijkse feest van de Heilige
Zuster Marie Adolphine komt er
weer aan. Vorig jaar heb ik de wens
uitgesproken dat het dit jaar weer
als vanouds zou kunnen worden
gevierd.

U kunt in de loop van de dag(en) de
Adolphinekapel bezoeken en
eventueel een kaars aansteken. De
Adolphinekapel is overdag altijd
open. Vanwege de glazen wand en
de 1,5 meter regel is het helaas niet
mogelijk om met heel veel mensen
tegelijk in de kapel te zijn. Maar er
is zeker ruimte voor een moment
van bezinning.

Helaas is deze wens nog niet te
verwezenlijken. Er zijn nog steeds
Coronamaatregelen van kracht.
Toch laten we ook dit jaar het feest
niet ongemerkt voorbij gaan.
Donderdag 8 juli, de eigenlijke
feestdag, is er om 19.00 uur in de
Gertrudiskerk een viering ter ere
van H.H. Maria Adolfina en
gezellinnen. Deze viering wordt
voorgegaan door vicaris Paul
Verbeek en diaken Ryan Keetelaar.
Vanwege de nog steeds geldende
regel van 1,5 meter afstand
bewaren, wordt deze viering in de
kerk gehouden en niet in de
Adolphinekapel.

Op deze manier willen we er toch
een mooi feest van maken. Wij
vertrouwen op uw begrip voor de
Coronamaatregelen en hopen u
met velen te ontmoeten .
Dan spreek ik toch weer de wens uit
dat volgend jaar alles als vanouds
kan worden gevierd.
Yvonne Rijk namens de Stichting
Adolphine

Zondag 11 juli: 9.00 uur
gebedstocht. Zoals ieder jaar
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BOEKENMART OSSENDRECHT
Al meer dan een jaar stapelen de boeken
zich op in het magazijn, maar er kon geen
markt gehouden worden.
Yvonne krijgt veel mails van trouwe klanten
die benieuwd zijn wanneer er weer boeken
verkocht gaan worden.
Als alle maatregelen rondom de Coronabesmettingen steeds verder versoepeld
worden kan het er misschien binnenkort
weer van komen. …….
In de toekomst gaan we de boekenmarkt niet meer op de laatste maar op de
EERSTE zondag van de maand houden, omdat er dan geen dienst is in de kerk.
De eerste zondag van juli is er echter een viering voor de kinderen die hun
eerste Communie doen in Ossendrecht.
Misschien de eerste zondag van augustus? Wie weet …..
NB: in de bidkapel staat een kastje met boeken waar u naar believen altijd
terecht kan om een boek te kiezen.

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
Hooge rhe ide Te l: 0164 - 61 23 87
Antwerpsestraat 20
Putte Te l: 0164 – 60 60 46
Mole nstraat 80
Ossendre cht Te l: 0164 – 67 24 24
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Bij een overlijden wil je maar twee dingen: steun en zorg
Wij verzorgen een uitvaart met alle begrip voor uw verdriet, met gepaste
aandacht voor uw zorgen en een open oor voor uw wensen.

Christian Zorge. Uitvaa rtonderneme rHo ogerheide, Put seweg 147, tel: 0164 -61 60 77
Christian Zorge, dag en nacht bereikbaar
chris@uitvaart -zorge.nl.nl

Nuijten
Loodgietersbedrijf – Installatietechniek
Postweg 1 (industrieterrein “de Kooi”)
Tel 0164-61 43 84
fax 0164-61 63 23
E-mail:info@nuijten.net
internet: www.nuijten.net
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BERENDRECHTSE BEGANKENIS 2021
Ondanks de versoepelingen, die in het vooruitzicht gesteld zijn, en de
onzekerheden hieraan verbonden, hebben wij als Genootschap Berendrechtse
Begankenis, na overleg met het Pastoraal Team van Parochie de Bron
besloten om onze traditionele volksbedevaart naar O.L.Vrouw van den
Hagelberg, ook dit jaar niet op de normale wijze te laten door te laten gaan.
hoe jammer ook. Maar we zijn er ons ook van bewust dat de meeste
bedevaartgangers onder de risico-groepen vallen. Doch vergeten doen we
onze Hemelse Moeder, niet op haar Geboortedag, 8 september.
Daarom vieren we haar feest in de Parochiekerk van St. Gertrudis te
Ossendrecht, met een plechtige Eucharistieviering om 10.30 uur.
In de namiddag is er dan nog een H.Lof in bovengenoemde kerk om 14.30 u
.
Hopelijk kunnen we volgend jaar op de gewone wijze, onze
volksbedevaart houden
Vanzelfsprekend, bent U ook vrij om de Kapel op de Hagelberg in Berendrecht
te bezoeken, met in achtneming van de daar geldende maatregelen.
Namens het Genootschap Berendrechtse Begankenis, met een Christelijke
groet,

Frits Fontijn, voorzitter-secretaris
.
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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
De redactie en de vrijwilligers van het parochiekantoor wensen u

EEN HEEL MOOIE ZOMER TOE
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UPDATE ST.JOSEPHKERK WOENSDRECHT
Zoals U wellicht gemerkt hebt of
gelezen in de regionale krant staat
de klok van de kerk van
Woensdrecht stil op half zes. De
oorzaak is dat het mechanisme
defect is, de klok loopt per uur een
kwartier achter. Het kerkbestuur
heeft geen geld om de klok te laten
repareren, er zijn zeer grote
financiële problemen. Ook de
veiligheid in de toren door kapotte
treden is een probleem. Wij willen
de vrijwilligers niet in problemen
brengen. Voor de zekerheid staat
de klok nu op half 6, dan ontstaat er
de minste schade aan het uurwerk.
Wellicht dat de nieuwe eigenaar van
de toren dit probleem kan oppakken
en de klok kan repareren. De
gemeente Woensdrecht heeft €
150.000,- gereserveerd voor de
restauratie van de toren.

gebedsruimte op de begane grond.
Door sterk achteruit lopend
kerkbezoek en kerkelijke activiteit is
door het parochiebestuur afgezien
van een gebedsruimte. Dus bleven
er meer vierkante meters over voor
appartementen. Het bisdom vond
dat het bod hoger moest, maar de
onderhandelingen zijn niet geslaagd.
Via een makelaar kwam er een
nieuwe kandidaat koper in beeld,
maar nu ligt alles stil, nu er een
rechtszaak tegen ons is
aangespannen. Deze is op 24 juni.
Wij hopen dat na deze
rechtszaak de verkoop van de kerk
weer vaart kan krijgen en snel
uitgevoerd kan worden.

De verkoop van de kerk levert
enige vertraging op door een
rechtszaak. In het verleden was er
een plan dat bouwgroep De NijsSoffers de kerk zou kopen om er
appartementen in te bouwen met
het achterlaten van een beperkte

Tot zover,
hoogte
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wij houden U op de

Voor meer info: debronpenningmeester@gmail.com
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Herinnering Actie
Kerkbalans
Beste medeparochianen,
In de eerste plaats willen wij ieder
van ons van harte een goede
gezondheid toewensen vooral
omdat het coronavirus flink om zich
heen geslagen heeft. Hopelijk bent u
gespaard gebleven, hebt u niet al te
veel klachten meegekregen.
Natuurlijk gaan onze gedachten ook
uit naar hen die zwaar getroffen en
overleden zijn. Wij wensen hun
nabestaanden heel veel sterkte.

Wij danken de gulle gevers van
harte! Wij zijn al aardig op weg naar
het streefbedrag van € 80.000
Mede doordat het kerkbezoek door
corona is teruggelopen zijn de
opbrengsten van collectes fors
gedaald. Het op peil houden van
inkomsten is dus nog een hele
opgave! Indien u zich betrokken
voelt bij onze parochie doen wij een
beroep op u om mee te blijven doen
aan de parochiebijdrage zodat
Parochie De Bron kan blijven
bestaan, zodat u de sacramenten
kunt ontvangen, de vieringen kunt
bijwonen, de pastorale
ondersteuning blijft bestaan en dat
onze begraafplaatsen kunnen
worden onderhouden.
Wij zien uw bijdrage graag tegemoet
op rekening:
NL44 RABO 0122 9064 11 t.n.v.
Parochie De Bron met vermelding
‘parochiebijdrage 2021’.

Zoals elk jaar heeft onze parochie nu
in februari bij u aangeklopt om mee
te doen met de Actie Kerkbalans.
Velen van u hebben hun bijdrage al
overgeboekt. Daar zijn we erg blij
mee, want onze parochie kan alleen
voortbestaan met uw
parochiebijdrage. Salarissen voor
pastores en personeel, kosten voor
onderhoud kerkgebouwen en
pastorale activiteiten moeten
hiervan worden betaald.
Hebt u al bijgedragen voor 2021?
Hartelijk dank hiervoor.
De Actie Kerkbalans heeft tot en
met 30 mei €58.561,-. opgebracht.

namens bestuur Parochie De Bron
organisatie Actie Kerkbalans
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Bestuursberichten:
Door het wegvallen van parochie
coördinator Ad Schouw en de
huisdrukker Louis Bril zijn we in een
enorm gat gevallen. Nu pas merken
we wat er allemaal door deze mensen
gedaan werd. In overleg en akkoord
met het bisdom hebben we budget
gevonden om de huidige
teamassistente Mirella Broos-Aarden
10 uur extra per week in te roosteren
voor een jaar. Het lijkt wel of we in de
impasse zitten, zoals de apostelen
tussen hemelvaart en Pinksteren…….
Wat nu…wie….. waar… is de geest ?

kerkbalans. Indien U toch een
bronnetje wenst te ontvangen, zal
met die wens coulant worden
omgegaan. Op blz. 2 en 3 van dit blad
kun U zich opgeven..
Reorganisatie parochiekantoor:
Er komt een forse sanering van de
bankrekeningen: we gaan een aantal
rekeningen opheffen. De bedoeling is
zo weinig mogelijk rekeningen over te
houden.

Gebouwen:
Door het bisdom is een memo
prognose onroerend goed gemaakt
ten behoeve van parochie de Bron.
Het laat een inkomstendaling zien van
10 % per jaar. Op basis hiervan kan in
de toekomst het openhouden van
geen enkele kerk gegarandeerd
worden.

St Josephkerk Woensdrecht:
Elders in dit blad staat een update
over de kerk van Woensdrecht. Wij
wachten in spanning de uitkomst van
het geding af dat dient op 24 juni in
Middelburg.
Drukwerk:
Gezien de dramatische financiële
situatie moeten we zo veel mogelijk
gaan bezuinigen. Een hiervan is dat
helaas het kleurendrukwerk vervalt.
In het leasecontract met Riso is wat
ruimte over voor zwart/wit afdrukken.
Deze ruimte kan benut worden door
de parochie OLV in het Woud. De
kleurafdrukken worden beperkt tot de
vieringen: 1e communie, dopen,
uitvaart.
We gaan het aantal “bronnetjes”
beperken: Deze worden voortaan
hoofdzakelijk verstrekt aan
parochianen die betalen aan

Alle gebouwen worden voorlopig
alleen nog wind en waterdicht
gehouden. De grote reparaties
schuiven we voor ons uit. Dit in
afwachting van een plan voor alle
gebouwen.
Ook gaan we nadenken over een
kerkenvisie. Dit is een beleidsplan dat
samen met de gemeente ontwikkeld
zou kunnen worden. Momenteel is dit
nog niet aanwezig.
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Zend installaties:

Jaarcijfers 2020:

In de toren van Huybergen zijn
zendinstallaties aanwezig van
Vodafone en T mobile. Deze worden
aangepast, vernieuwd, deels
vervangen. Een nieuwe aanvraag bij
het bisdom loopt.

Elders in de Bron zijn de
exploitatiecijfers 2020 te zien, die
weder om een dramatisch beeld
geven.

Locus iste - dit is de plek - waar Ad

resoluut af: ‘De mensen moeten
precies weten hoe het zit.’

Jan van den Elsen, secretaris de Bron

altijd uitgebreid verslag deed van de
kleine en grote zaken die er binnen
de parochiegemeenschap gaande
waren. Hij liet het licht graag
schijnen op werk dat onopvallend
en vaak ondergewaardeerd door
trouwe, stille werkers verzet werd,
maar ook grote, spectaculaire
klussen vond hij prachtig. De haan
terug op de toren zetten: toppunt
van jongensgeluk!

Op kantoor had Ad geen bureau, zijn
plek was aan tafel, met het gezicht
naar de deur, zicht op alles en
iedereen die binnenkwam. Het was
zo’n markant moment als Ad naar
kantoor kwam. Tegen half tien ’s
ochtends verscheen die lachende
‘kop’ van Ad in het deurgat, nog
buiten adem van het trapklimmen,
een map vol paperassen onder de
arm, installeerde hij zich vervolgens
aan tafel.

Tegen dat het ‘bronnetje’ naar
Louis en Ad, onze huisdrukkers,
moest, attendeerde hij ons er op om
zeker 4 pagina’s, liefst 5, vrij te
houden: ‘Ik heb veel tekst deze
keer.’ Ons verzoek of het dan
misschien deze keer met wat
minder woorden kon, wees hij

Die plek is nu leeg
De redactie van het ‘bronnetje’
denkt in dankbaarheid terug aan Ad
en aan al het werk dat hij voor de
parochie deed.
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BORREMANS

COLOFON

B’S

Parochieblad ‘De Bron’ is gratis
Verschijnt 4 maal per jaar.
Oplage: 1700

schoenmode

PAROCHIEBESTUUR
Pastoor Frans Verheije
voorzitter
Wim Reinders
vice-voorzitter
Jan van den Elsen
secretaris
vd_elsen@ziggo.nl
vacant
penningmeester
Wim Kruf
lid bouwzaken

REDACTIE:
Joke Rijsdijk
Marianne Mattheussens
Sofie van der Helm
Drukkerij ‘De Bron’

61 32 41
67 27 19
61 28 47
61 25 21

REDACTIEADRES
E-mail:
rijsdijkbloemendaal@hotmail.com

of via een van de redactieleden
of via een van de parochiekantoren
De Allerzielen-editie verschijnt:
vanaf 15 oktober
Kopij inleveren tot 24 september
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RAADHUISSTRAAT 121
4631 ND HOOGERHEIDE
TEL: 0164-61 28 29

PASTORAAL TEAM van parochie DE BRON
Frans Verheije, pastoor

pastoorverheije@gmail.com

Ryan Keetelaar, diaken

diakenkeetelaar@gmail.com

Mirella Broos, team assistent

mirella@samenkerk.nl

Doorschakeling telefoon: Om een zo optimaal mogelijke bereikbaarheid te
verkrijgen is buiten kantooruren van het parochiekantoor Hoogerheide het
nummer 0164-61 25 21 doorgeschakeld naar het nummer 06-30 33 53 17
(Mirella).
IN G EVAL VAN SPOED: 06 15 65 62 60
PAROCHIEKANTOOR
Raadhuisstraat 134, 4631 NJ Hoogerheide (in de kerk)
Geopend op vrijdag: 9.00 tot 11.30 uur
Tel: 0164-61 25 21, e-mail: locatiehoogerheide@kpnmail.nl

ADRESSEN GELOOFSGEMEENSCHAPPEN:
WOENSDRECHT en HOOGERHEIDE:
Zie parochiekantoor, hierboven
HUIJBERGEN:
Tel: 0164-61 25 21

Boomstraat 1, 4635 CX Huijbergen (in de kerk)
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
OSSENDRECHT:
Tel. 0164-61 25 21

Dorpsstraat 7, 4641 HV Ossendrecht (pastorie)
e-mail: locatiehoogerheide@kpnmail.nl

PUTTE:
Tel. 0164-60 24 91

Antwerpse.straat 35, 4645 BB Putte, (in de kerk)
e-mail: locatieputte@kpnmail.nl

REKENINGNUMMER PAROC HIE

NL 44 RABO 0122 9064 11 tnv. Parochie De Bron
Penningmeester: e-mail: debronpenningmeester@gmail.com
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ZOMER 2021
De bevrijding nadert, de pandemie op zijn retour.
Gisteren 2de vaccinatie gehad. Joepie!
Het voelt feestelijk als je de volle terrassen ziet. Ik ben blij voor al die horeca mensen.
En natuurlijk ook voor cultuur, sport en alle branches in de samenleving.
Vandaag las ik in de krant: we mogen weer zingen!!!!!
Daar ben ik heel blij om.
Een viering kan nog zo goed zijn, als ik mijn mond dicht moet houden ontbreekt er iets.
Hiep hiep hoi!!
Sinds juni is de zon ook verschenen.
Het waterpeil is op niveau.
We kunnen de zomer vieren.
Een moeilijke tijd was het voor parochie De Bron. Nog steeds trouwens.
3 trouwe hartwerkende vrijwilligers overleden aan Corona.
Ad, Louis, Mieke.
Louis en Mieke, altijd present, werkend op de achtergrond, stille heel belangrijke,
waardevolle mensen .
Ad was meer voor het voetlicht, dat bracht zijn taak ook mee.
Dat ze de zomer vieren met God en alle andere overledenen.
Op welke plaats, niemand die daar antwoord op kan geven.
Ergens, waar licht, rust, vrede heerst

Bij deze wil ik een oproep doen aan alle mensen van Hoogerheide, Huijbergen, Putte,
Woensdrecht en Ossendrecht.
Wij hebben hoge nood aan vrijwilligers.
Voor tuinen, begraafplaatsen, administratie, onderhoud gebouwen, drukkerij.
Je hoeft niet vakkundig te zijn.
Je goede wil is het belangrijkste.
Samen zijn we de pijlers van de parochie.
Als er pijlers omvallen moeten we zorgen voor nieuwe pijlers.
En dat bent u!!
Een mooie, vredige zomer.
Marianne mattheussens
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drukwerk: DRUKKERIJ DE BRON

Dus lieve mensen: pluk de dag.
Blijf alert op je medemensen.
Wie goed doet, goed ontmoet.
Na regen komt zonneschijn
Wie vindt dat niet fijn.
Zo zijn er veel spreuken waar een kern van waarheid in zit.

