
MET SINT NORBERTUS NAAR OOSTERHOUT 
 
Op vrijdag 14 juni houden we met de Sint Norbertusparochie een 
ééndaagse bedevaart-cultuurtrip. Dit wordt onze vierde reis en 
ditmaal gaan we naar Oosterhout. Daar bezoeken we de basiliek en 
het klooster van de Zusters Norbertinessen. 

 
DE SINT JANSBASILIEK 

De kerk werd gewijd in 1493. Later is ze 
nog diverse malen verbouwd. Zo  werd 
ze in 1881 – 1883 gerestaureerd en 
vergroot door architect Pierre Cuijpers. 
De toren had zo groot moeten worden 
als die in Breda, maar in 1552 stopte 
men met bouwen. In 1977 werd de kerk 
door paus Paulus VI verheven tot 

basilica minor. Vanuit de Sint Jansbasiliek worden ook regelmatig 
vieringen uitgezonden op TV op zondag. 

 
KLOOSTER CATHARINADAL 

Dit was oorspronkelijk het kasteeltje De 
Blauwe Camer bij Oosterhout. In 1647 werd 
het verbouwd tot klooster voor de Zusters 
Norbertinessen. 
Om sluiting te voorkomen werd er in 1795 
een schooltje opgericht, dat later werd 
overgenomen door de Franciscanessen. 
In 1954 begon men een Kunstatelier om 
inkomsten te krijgen, o.a. door het 
restaureren van oude boeken. Dat gebeurt niet meer, maar men 
exploiteert nu een wijngaard en restaurant. Voorts biedt men 
spirituele programma’s voor gasten. 
In het klooster wordt de lijkwade van de Heilige Norbertus bewaard. 

Programma: zie ommezijde 

PROGRAMMA 
 
We vertrekken vrijdag 14 juni om 8.30 u vanaf de Moeder Godskerk 
en om 9.00 u vanaf de St. Josephkerk. 
 

Rond 10.00 u komen we aan in Oosterhout. Daar worden we 
verwelkomd in de pastorie voor koffie/thee. Om 10.30 u gaan we 
naar de basiliek voor een gebedsviering, waarna we om 11.15 u  een 
rondleiding met gids krijgen in de kerk.  Daarna vertrekken we naar 
klooster Catharinadal. 
 

Om 13.00 u hebben we een uitgebreide lunchpauze in Catharinadal. 
Daarna sluiten we om 14.00  u aan bij het middaggebed van de 
zusters. Om 14.30 u worden we welkom geheten door de zusters, 
gevolgd door een rondleiding in het klooster. Om 15.30 u hebben een 
koffie- en theepauze waarbij er gelegenheid is om met de zusters te 
spreken. Om 16.00 u krijgen we een rondleiding door de kruidentuin, 
moestuin en wijngaard, die eindigt bij de winkel en het wijnhuis. 
Omstreeks  18.00 uur hopen we weer terug te zijn in Roosendaal. 

 
KOSTEN EN AANMELDEN 

 

De prijs bedraagt € 30. Hierbij is alles inbegrepen, behalve wat u nog 
gebruikt in het wijnhuis. 
Aanmelden uiterlijk tot 1 juni a.s. maar liefst zo spoedig mogelijk. We 
gaan maar met één bus, en vol = vol. 
(Na 55 aanmeldingen wordt u op de wachtlijst geplaatst.) 
 

U kunt zich aanmelden door: 
- te bellen naar het secretariaat (0165) 534 667 , op weekdagen 

van 9.00 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur; 

-     of te mailen naar: secretariaat-emmaus@sint-norbertusparochie.nl 
 

Uw inschrijving is pas definitief als het bedrag van € 30 is ontvangen 
op rekening: NL36 RABO 01479 82 898 t.n.v. Sint Norbertusparochie 
o.v.v  Dagbedevaart  14 juni 

secretariaat-emmaus@sint-norbertusparochie.nl

