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Afscheid  

pater Bert

Herontwikkelings

comissies kerken



Ik ben er
voor u.

Monuta John Snels

Kapellerlaan 15, Roosendaal

T 06 - 20 98 31 26 (24 uur per dag bereikbaar)

E  info@monutajohnsnels.nl

I   www.monutajohnsnels.nl

U kunt bij Monuta John Snels terecht na het overlijden van een dierbare.

Maar wist u dat u ook op een eerder moment al kunt kennismaken met mij?

Maak gerust een afspraak om uw uitvaartwensen te bespreken.

Ik kom vrijblijvend bij u langs, ook als u niet of elders verzekerd bent.

John Snels
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Voorwoord

Mijn WhatsApp cirkel

Bij het corrigeren van de kopij las ik het  

artikel over het opzetten van een telefoon

cirkel. Ik dacht: ‘Een telefooncirkel? Dat doe ik 

ongemerkt al jaren via Whatsapp!’ Elke ochtend 

stuur ik een appje met een plaatje en tekst om 

contact te zoeken met een groep van veelal  

(alleengaande/staande) kennissen/familieleden. Zo 

geven we elkaar een teken van leven.

Helaas valt er weleens iemand af door 

overlijden, maar soms komt er ook weer  

iemand bij. Mijn lijstje varieert van acht tot 

twaalf personen. De leeftijden variëren van 

59 tot 88 jaar. Van sommigen heb ik ook een  

noodnummer, omdat hun familie verder weg 

woont. 

Het is simpel: ik stuur een plaatje en de rest 

antwoordt met een emoji of klein bericht. Zo 

houden we elkaar een beetje in het oog in goede 

en slechte tijden. Het is een kleine moeite, maar het 

geeft je wel het gevoel dat iemand aan je denkt… 

Het komt ook overeen met wat pater 

Antony over Pasen zegt: “Het is in jezelf en 

bij anderen de hoop aanwakkeren dat leven  

toekomst heeft en dat we soms voorbij een 

zee van verdriet nieuw land zullen vinden:  

het beloofde land.”

Zo speel ik een beetje het beloofde land,  

dat elke dag contact zoekt…

Miranda Kerstens

Coverfoto is van Aad Meijer

Colofon

Dit blad is een uitgave van  

de SintNorbertusparochie. 

 

Redactie: Pastoor Marc Lindeijer SJ, Albert 

Kuipers (bestuur), Annelies Schuurbiers,  

Miranda Kerstens, Hans de Jong, Kees van den 

Eijnden en Jurjen Wegman.

 

Bereikbaar via:  

redactie@sintnorbertusparochie.nl  

 

Het volgende parochieblad, nummer 3 2023 

verschijnt in de week van 26 juni.  

De sluitingsdatum voor inzending  

van de kopij is 5 juni 2023! 

U mag altijd kopij insturen en hoeft niet te 

wachten op deze datum. Vermeld er wel bij dat 

het kopij is voor het parochieblad.
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Pastoraal Woord

Op weg naar Pasen

De lente komt er weer aan! Ieder jaar weer een 

wonder, een heel bijzondere belevenis. De kale 

bomen en struiken krijgen fris groene bladeren. 

Krokussen, narcissen en tulpen geven kleur aan 

de dagen. Je kunt ramen en deuren openzetten 

en naar buiten gaan zonder dikke winter jas.

 

De lente betekent volop nieuw leven.  

Een geweldige geschenk, dat ook een belofte 

inhoudt: We gaan op naar de zomer. Pasen 

valt ook in deze tijd en dat is een gelukkig 

samengaan. Want de lente kan ons een beetje 

dichter brengen bij wat Pasen inhoudt: bloeien.

Pasen, het feest van opstanding van Jezus uit 

de dood betekent ook zelf in bloei komen en 

anderen doen op昀氀euren, helpen opstaan uit 
wat verdrietig maakt. Een nieuw leven blazen in 

wat er tussen mensen lijkt te zijn doodgegaan. 

Dat is Pasen vieren. 

Het is ook geloof laten opbloeien. Je leven 

daardoor laten kleuren. Het is in jezelf en bij 

anderen de hoop aanwakkeren dat leven 

toekomst heeft en dat we soms voorbij een 

zee van verdriet nieuw land zullen vinden: Het 

beloofde land.

“De Heer leeft,” Dat verkondigen we tijdens 

Pasen over de hele wereld en de bijzonderheid 

van de paasboodschap is dat het graf van Jezus 

geen eindpunt is, geen punt van vernietiging. 

Dat sinds die heugelijke Pasen ook de vele 

graven van hen die met Jezus verbonden zijn, 

geen eindpunt zijn, maar samen met Jezus een 

punt van nieuw begin. Dat is ons paasgeloof. 

Laten wij deze paastijd ons vertrouwen stellen 

in Hem en onze deuren wijd openen voor 

Jezus.

Mede namens het Pastorale Team wens  

ik u Zalig Pasen toe!

Kapelaan Antony Varghese SVD

     DAG EN NACHT BEREIKBAAR • 0165  - 630 596 
    

      www.kuijer-uitvaartzorg.nl • info@kuijer-uitvaartzorg.nl

      Smidsakker 15, 4709 BV Nispen

     Voor een persoonlijk en respectvol afscheid,

     omdat we allemaal uniek zijn.
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Louise Rebbens

Louise Rebbens-Van Meel is een bekende 

vrijwilliger in de Sint-Nor bertus parochie. 

Ze heeft een lange staat van dienst. Haar 

eerste stappen op het vrijwilligerspad zette 

ze begin jaren zeventig van de vorige eeuw 

in de Heilig-Hartparochie. Daar was ze lector, 

lid van de parochieraad, het kerkbestuur én 

werkte zij mee aan de kindernevendiensten. 

Na de sluiting van deze kerk in 2006 zette 

ze haar vrijwilligerswerk voort in de Sint-

Josephkerk. Nu is ze sinds kort lid van de 

locatieraad van de parochiekern Heilige-

Maria-Hemelvaart in Nispen. Samen met 

Dymph van den Bossche is Louise een vaste 

waarde op vrijwilligersavonden, waar ze als de 

dames Kee en Kaat het parochiële leven op 

de hak nemen. Louise deed al haar taken naast 

haar werk als leerkracht op de Mariaschool in 

Oudenbosch.

Louise is niet afkomstig uit Nispen. “Ik ben 

geboren op de Nieuwenberg in de gemeente 

Rucphen. Kerkelijk hoorden wij bij de Heilig

Hartparochie. Daar maakte ik kennis met pastor 

Stuyk. Hij was een echt mensenmens met 

een moderne aanpak.” Louise Rebbens geeft 

enkele voorbeelden. “In het begin van de jaren 

zeventig richtte pastor Stuyk preekgroepen op. 

Deze kwamen maandelijks bij elkaar. Pastor 

Stuyk hoopte zo input te krijgen voor zijn 

preek. Hij nam iedereen volkomen serieus.  

 

In de jaren negentig zocht pastor Stuyk 

naar nieuwe manieren om kerk te zijn. Hij 

introduceerde het Nieuw Parochiebeeld. De 

bedoeling was mensen met elkaar te verbinden 

en zo samen het geloof te beleven. Pastor Stuyk 

en zuster Edith de Jong (pastoraal werkster in 

de HeiligHartparochie) waren inspirerende 

personen. 

Ze hebben mij gestimuleerd naar de pastorale 

school te gaan. Daar kreeg ik onder andere 

les van Jan Brok en ds. Willem Vermeulen. Het 

waren vormende jaren.” De verbondenheid in 

het geloof vindt Louise erg belangrijk. “Het is 

belangrijk samen te komen. Je kunt in je eentje 

thuis geloven, maar dan mis je de verbinding 

met anderen. Als je naar de kerk komt, wordt 

je geloof gevoed. 

Zelf ervoer ik een sterk gemeenschapsgevoel 

toen we, in aanloop naar de sluiting van de 

HeiligHartkerk in 2006, kerkten in de kapel 

van het klooster in Kalsdonk. Daar woonden 

toen zuster Will van Hooijdonk en zuster 

Francine Kerstens. Zij ontvingen ons wekelijks 

met kof昀椀e en koek. Dit hartelijk welkom deed 
ons ontzettend goed.”

“Wij mogen ook blij zijn met de huidige pastoor, 

een inspirerend preker, en hij is zichtbaar in 

heel de parochie. Beide zijn erg belangrijk. We 

beleven als gelovigen moeilijke tijden. 
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In de media komt het roomskatholieke geloof 

zijdelings of negatief in beeld. We zien het snelle 

verdwijnen van kerken en parochies. In het bisdom 

is de priester en diakenopleiding opgeheven.  

Ik vind dat triest. Het geloof biedt 

zo ontzettend veel. We hebben juist  

bemoediging nodig, zowel vanuit het 

parochiepastoraat als vanuit het bisdom.” 

“Ik vind het hartverwarmend hoe we in 

Nispen opkomen voor onze kerk. Ook hier 

speelt pastoor Lindeijer SJ een belangrijke  

rol. Hij is bij elke vergadering aanwezig, ook 

bij de inspreekavonden in het Huis van 

Roosendaal Hij maakt daarbij duidelijk dat het 

hem niet alleen om de Kerk gaat, maar om het 

welzijn van het dorp. Volgens onze pastoor 

mogen bij de uiteindelijke beslissing niet alleen 

economische waarden gelden. 

Hij steunt ons echt. Nispen is een levendige 

gemeenschap waar ontzettend veel gebeurt. Ik 

denk niet alleen aan het kerkelijk leven, maar 

ook aan de zorg voor het kerkhof. Daar zijn 

veel vrijwilligers bij betrokken. De onderlinge 

cohesie is groot. Het is hier goed wonen. Er is 

ook een band tussen kerk en dorp. We hadden 

pas vergadering van het locatiebestuur en 

daar vertelde Gré van Wesel (onderwijzeres 

op basisschool De Linde in Nispen) dat 7 

van de 14 kinderen hun eerste communie 

doen. Het kerkgebouw is voor de huidige 

geloofsgemeenschap te groot. In het dorp 

bestaat een grote behoefte aan een ruimte 

waar we samen kunnen komen. Wat zou het 

mooi zijn als de kerk het hart van het dorp 

blijft.”

Hans de Jong

De lente brengt een nieuw gezicht.

Hoe waar is dat deze keer. De communiteit 

van de paters SVD is na het vertrek van 

pater Bert versterkt met een nieuw  

gezicht, pater James Arul SVD. We zijn  

heel blij met zijn komst en hopen dat hij 

samen met de andere 3 paters onze parochie 

mee de toekomst in kan nemen. De lente was 

ook de tijd van de grote schoonmaak. Het lijkt 

in onze parochie ook wel een beetje op een 

grote schoonmaak. Dat is niet oneerbiedig 

bedoeld, maar met de verkoop van de 

voormalige Franciscuskerk en de Moeder 

Godskerk zijn we van lastige onroerend goed 

portefeuilles verlost. Beide gebouwen krijgen 

een herbestemming en blijven dus als erfgoed 

bewaard.

De ontwikkelingen rond de kerk in Nispen 

zijn nog ongewis. Uiteraard hopen we op een 

goede uitkomst. De Goede Herderkerk wordt 

momenteel nog verhuurd. Maar het lijkt erop 

dat we ook deze kunnen gaan verkopen. 

Vanuit het bestuur
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Terugblikkend op de afgelopen winter stellen 

we vast dat we blij zijn met het milde karakter 

ervan. Dat heeft samen met allerlei inpandige 

klimatologische maatregelen bijgedragen aan 

het beperken van de stookkosten. In onze 

parochiekerken in Roosendaal wordt niet stil 

gezeten. Naast aandacht voor de gebouwen 

is er veel gevierd. Hoogtepunten waren de 

Valentijnsviering in de Sint Josephkerk en de 

Priensezeege in de OnzeLieveVrouwekerk. 

Met de opening van een beelden tentoon stelling 

met beelden van Ronald Hoefsloot in de tuin 

van de OnzeLieveVrouwekerk (nog tot 29 

mei te zien) voegen we een nieuw steentje toe 

aan een alsmaar groeiende ketting van culturele 

activiteiten aan de Kade. We zien het als een 

heel mooie aanvulling van het spirituele aanbod 

in onze parochie.

Uiteraard zitten we niet stil als het gaat over het 

toekomstbestendig maken van onze parochie. 

Nu de gebouwenportefeuille langzaamaan op 

orde komt en het team op sterkte is, kunnen 

we aan een actualisering van het pastoraal 

beleidsplan gaan werken. 

Daarin kijken we naar wat we willen behouden 

en wat we kunnen doen om aantrekkelijk te 

zijn voor de voorbijganger van één dag tot 

en met de meest trouwe parochiaan toe. We 

hopen van ganser harte dat we de komende 

maanden meer hierover kunnen gaan melden.

De lente brengt een nieuw gezicht, zeker. 

Ik hoop ook dat die veel mooie dagen gaat 

brengen liturgisch, denk aan Pasen, Hemelvaart 

en Pinksteren. Maar ook qua weer. Wie 

ziet nou niet graag de zon schijnen over de 

voorjaarsbloemen of de bijen zoemend van 

bloem tot bloem gaan. Laat het lentebeeld maar 

een vergelijking zijn met onze parochie die in 

de lente van een nieuw tijdperk is aanbeland. 

Dat die lente maar veel mooie nieuwe dingen 

gaat brengen.

Kees Maas

Vicevoorzitter

OPENINGSTIJDEN
ma 09.00 - 17.00
di en wo 09.00 - 21.00
do 09.00 - 18.00
vr 08.00 - 18.00
za en zo gesloten

WWW.ANGELSHAIRSTYLING.NL
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Herontwikkeling

Roosendaal, 28 februari 2023, dinsdag in de 

eerste week van de Veertigdagentijd.

Beste parochianen,

“Wat was het druk tijdens de Priensezeege”, 

zei ik tegen een parochiaan. “Inderdaad”, was 

het antwoord, “maar niet zo druk als vroeger. 

Toen barstte de kerk echt uit haar voegen!” 

Datzelfde antwoord krijg ik wanneer het 

over Kerstmis gaat, ondanks het feit dat 

er bijna tweemaal zoveel kerkgangers als 

normaal waren. “Vroeger was het drukker, 

veel drukker”, waarbij “vroeger” dan betekent 

vóór corona of tien jaar geleden of vóór het 

Concilie, toen het Roomse leven ‘rijk’ was, 

talrijk. Maar vroeger was toen en komt niet 

meer terug.

Te groot, te duur

U hebt het me vaker horen zeggen: onze 

twee Roosendaalse kerken, gebouwd 

tijdens dat rijke Roomse leven, zijn 

een lust én een last voor de parochie.  

We komen er graag, we zijn eraan gehecht, en 

het zijn niet voor niets allebei rijks monumenten, 

gebouwen waar we zuinig op moeten zijn en 

goed voor moeten zorgen.

 Maar ze zijn ook groot, heel groot, te groot… Ik 

ben het aantal zitplaatsen in de SintJosephkerk 

en de OnzeLieveVrouwekerk eens gaan 

tellen. Weet u hoeveel het er zijn? Ik zal het 

u verklappen: in de SintJosephkerk hebben 

we in de banken 451 zitplaatsen, in de Onze

LieveVrouwekerk 408, de plaatsen voor het 

koor, enz. niet meegerekend. En weet u hoeveel 

kerkgangers er op een goede zondag komen? 

Zo’n 120 in de OnzeLieveVrouwekerk en 150 

in de SintJosephkerk, afhankelijk van het koor 

dat zingt of het feest dat wordt gevierd. Als u nu 

concludeert dat onze kerken driemaal te groot 

zijn voor de zondagsviering, hebt u gelijk. En ‘te 

groot’ betekent ook te duur: in 2021 ging een 

derde van onze totale uitgaven op aan alleen 

de gebouwen. We leven boven onze stand, vér 

boven onze stand…

Evaluatie gebouwenbesluit

In november 2019 heeft de bisschop ons 

gevraagd om nog vier jaar beide kerken te 

blijven gebruiken, hoewel teruggaan naar 

één kerk meer voor de hand lag, aldus het 

toenmalige parochiebestuur. “Na vier jaar”, 

schreef de bisschop, “evalueren we de deelname 

aan het kerkelijk leven in beide kerken en 

wordt bepaald of een nieuw gebouwenbesluit 

nodig is.” Dat moment van evalueren is nu 

gekomen. Het kerkelijk leven lijkt de afgelopen 

jaren gelukkig redelijk stabiel gebleven, ondanks 

corona en de ingrijpende veranderingen in het 

pastorale team. De scheve verhouding tussen 

het aantal kerkgangers en de omvang van de 

kerken in Roosendaal is echter ook hetzelfde 

gebleven.

Beide kerken in Roosendaal behouden

De hoop van de bisschop destijds om beide 

kerken te kunnen blijven gebruiken, zal door 

velen van u gedeeld worden: wie wil er nog 

een keer een kerk sluiten in Roosendaal, waar 

al zoveel kerken zijn gesloten, met alle pijn en 

verlies van kerkgangers van dien? In Nispen 
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doen we momenteel alle moeite om de kerk 

te behouden als multifunctioneel centrum 

ten behoeve van het hele dorp, met daarin 

een sfeervolle kleinere plek om te blijven 

vieren en bidden. De grote betrokkenheid 

van de dorpsbewoners, en niet alleen van de 

kerkgangers, laat zien hoeveel een kerkgebouw 

nog betekent voor de omwonenden. Ook in 

Roosendaal wil het parochiebestuur alle moeite 

doen om én de OnzeLieveVrouwekerk 

én de SintJosephkerk te behouden voor de 

geloofsgemeenschap en open te houden voor 

wijk en stad.

Herontwikkelingscommissies

Met toestemming van het bisdom heeft het 

bestuur twee commissies ingesteld die gaan 

kijken of het mogelijk is om beide kerken 

zo te herontwikkelen dat: 1) de liturgische 

ruimte wordt beperkt tot wat nodig is voor 

de geloofsgemeenschap; 2) de overige ruimte 

(minstens de helft) ter beschikking wordt 

gesteld aan derden voor een passende 

herbestemming; en 3) het kerkgebouw als 

geheel voor ons 昀椀nancieel en gebouwzorgelijk 
toekomstbestendig wordt door huur of 

verkoop aan genoemde derden (natuurlijk 

binnen de normen van het bisdom). 

De herontwikkelingscommissies hebben elk 

drie leden: Albert Kuipers zit in beide namens 

het bestuur; in de commissie voor de Sint

Josephkerk zitten verder gebouwenman Rini 

van de Bogaard en Maarten Mallekoote, in de 

commissie voor de OnzeLieveVrouwekerk 

gebouwenman Joseph Dekkers en Ewald 

Sieben.

 

Al naar gelang de behoefte kunnen zij nog 

andere leden voordragen of adviseurs 

inschakelen. U vindt hun mandaat op de 

website van de parochie.
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De tijd nemen

Ik keer nog even terug naar het begin, naar 

carnaval. Het motto voor 2024 is ‘Wad ’n 

istorie’, een motto dat we ook als parochie 

volgend jaar kunnen gebruiken, want dan vieren 

we het 150jarig bestaan van de OnzeLieve

Vrouwekerk en het 100jarig bestaan van de 

SintJosephkerk. De twee commissies gaan de 

tijd nemen tot eind december 2023 om de 

mogelijkheid van het behoud van onze beide 

jubilerende kerken grondig te onderzoeken, 

in goed overleg met het parochiebestuur, het 

bisdom, de gemeente en eventuele andere 

partners. Wat zou het mooi zijn als we het 

dubbele jubeljaar in konden gaan met de 

zekerheid dat we nog lange jaren in onze twee 

kerken kunnen samenkomen!

Uw gebed om wijsheid en inzicht voor de 

commissieleden wordt zeer op prijs gesteld. 

Zij zullen u weten te vinden met hun vragen, 

maar mocht u zelf al constructieve ideeën 

hebben, wendt u dan tot Albert Kuipers  

(ontwikkeling@sintnorbertusparochie.nl), die uw 

bijdrage graag aan het onderzoeksdossier zal 

toevoegen.

Namens het parochiebestuur,

Marc Lindeijer SJ

pastoor SintNorbertusparochie 

 

Hans Steinebach

secretaris

Gebedskring Missionaire Parochie

Vorig jaar zijn we van start gegaan met  

de werkgroep Missionaire Parochie, die 

nu de Alphacursus voor u proefdraait.  

De meningen zijn tot op heden heel positief!

Ter ondersteuning van de werkgroep en van 

heel de parochievernieuwing is half januari 

ook een Gebedskring Missionaire Parochie 

gestart. Tien parochianen bidden dagelijks 

voor die intentie, ontvangen wekelijks een ge-

bedssuggestie en komen eenmaal per maand 

samen voor een kleine viering met daarna een 

gezellig samenzijn.

Eerste bijeenkomst

De bijeenkomsten zijn op de eerste vrijdag van 

de maand, toegewijd aan het Hart van Jezus. De 

eerste keer was op vrijdagmiddag 3 maart, niet 

toevallig ook Wereld Gebedsdag! Er was een 

mooie, korte gebedsviering in de dagkapel van 

de SintJosephkerk, waaraan vier parochianen 

en twee pastores deelnamen. 

De andere leden van de Gebedskring waren 

om verschillende redenen verhinderd, maar er 

werd opgemerkt dat precies die broosheid van 

de groep een teken was van haar evangelische 

authenticiteit. De parochie wordt niet 
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vernieuwd door macht en kracht, evenmin als 

de Kerk op die manier gesticht is; nee, ze wordt 

vernieuwd in de zwakte waarin God sterk kan 

zijn, zoals Paulus het zo mooi zegt.

Daarna was het gezellig samenzijn in de pastorie 

om met elkaar uit te wisselen, onder het genot 

van een kopje kof昀椀e of thee. Het was goed dat 
de leden van de Gebedskring ook persoonlijk 

met elkaar konden kennismaken.

Doet u mee?

De leden van de Gebedskring hebben 

toegezegd iedere dag op hun eigen 

manier en eigen tijd te bidden voor de 

intentie van de missionaire parochie.  

Daarnaast ontvangen zij, zoals gezegd, elke week 

per email een suggestie voor hun gebed. Die is 

ook bedoeld om de verbinding met de intentie 

en met elkaar te bewaren. Een heel eenvoudige 

formule dus met minimale verplichtingen; het 

enige dat telt is de trouw én het vertrouwen 

waarmee we bidden.

Wilt u meedoen met de Gebedskring? Meld 

u dan aan bij de contactpersoon, Edin van der 

Ham: email edinvanderham@home.nl; tel. 06

40 74 06 03.

De volgende bijeenkomst is heel toepasselijk 

op Goede Vrijdag, 7 april. We bidden met 

de parochianen de Kruisweg mee en komen 

daarna nog even samen als Gebedskring.

Edin van de Ham

Pastoor Marc Lindeijer SJ

Telefooncirkel

Eenzaamheid is en wordt steeds meer één 

van de grote problemen in onze samenleving 

wordt die van eenzaamheid. Steeds meer 

mensen raken door een scala van oorzaken 

in een sociaal isolement. En... vaak zijn dit ook 

de mensen die meer hulp behoeven. Een 

heel vervelende situatie. Nu proberen we als 

parochie hier op allerhande manieren wat aan 

te doen: denk maar aan de bezoekgroepen of 

projecten als “Wij willen delen”. 

Helaas bereiken we hiermee niet alle mensen. 

Deze overwegingen hebben bij Henk van Geffen, 

een van onze parochianen, geleid tot het gaan 

organiseren van een telefooncirkel. Dit is een 

dagelijkse belronde van mensen onder elkaar, 

om zeker te zijn dat het goed gaat met iemand 

en als dit niet het geval is hulp in te schakelen.  

En dit alles zonder grote te veel moeite 

 of kosten. Henk is nu op zoek naar mensen 

die hem willen helpen deze telefooncirkel 

van de grond te krijgen. Wilt u helpen of zou 

u zich willen aanmelden als deelnemer aan 

zo’n telefooncirkel? Neem dan contact op per 

mail met Henk, via het volgende mailadres: 

hvgtcirkel2023@hotmail.com
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Op het smalle koord  

van de barmhartigheid

Het nieuwe periodeboekje voor de veer-

tigdagentijd heeft een bijzondere kaft:  

zeven kleine taferelen, die volgens de uitleg 

aan de binnenkant de zeven werken van barm-

hartigheid voorstellen. Wie heeft ze gemaakt 

en waarom en wat stellen ze nu precies voor?

Echte kunst voor het Jubileumjaar

De aanleiding om de werken van barmhartigheid 

in eigentijdse vorm uit te drukken was het 

Jubileum van de Jongeren, onderdeel van het 

Jubileumjaar van Barmhartigheid in 2016. De 

organisatoren wilden een goede afbeelding 

van de werken, zodat de jongeren ze beter 

konden begrijpen en onthouden. In plaats van 

hun toevlucht te nemen tot de gebruikelijke 

devotiekunst van vroeger, durfden ze het aan 

om een kunstenaar te vragen. De keuze viel 

op Andrea Mastrovito, afkomstig uit Bergamo, 

maar al enkele jaren werkzaam in New York. 

Hij was bekend geworden door een bijzondere 

voorstelling van de kruisiging, geschilderd 

op glasplaten, voor de kapel van het nieuwe 

ziekenhuis in Bergamo. 

Evenwichtskoorden

Mastrovita werd benaderd door Don 

Michele Falabretti uit Bergamo, hoofd van 

het jongerenpastoraat van de Italiaanse 

bisschoppenconferentie. “Toen we het hem 

voorstelden, zei hij meteen ja”, vertelt Don 

Michele. “We hebben geen enkele voorwaarde 

gesteld. Hij stuurde ons heel nederig een 

eerste ontwerp om onze mening te vragen. We 

hebben hem meteen gezegd dat hij zijn gang 

kon gaan.” Het resultaat is een lange gravure 

geworden waarin de zeven scènes door vier 

koorden met elkaar zijn verbonden. “De vier 

koorden zijn zowel de evenwichtskoorden van 

hen die moedig de weg van de barmhartigheid 

bewandelen, als de middelen waarmee de 

zeven werken van barmhartigheid worden 

verricht”, aldus Mastrovito. 

Ontwerpschets van ‘de vreemdelingen herbergen’

Symboliek en actualiteit

De kracht van het ontwerp is dat het er niet 

alleen in slaagt de zeven werken te actualiseren, 

maar ook hun menselijke schoonheid over te 

brengen. Zo lijken de 昀椀guren, getekend met 
een eenvoudige zwarte lijn, eendrachtig samen 

op te trekken, bijna als een stoet van goede 

werken, aangepast aan onze tijd. Zo wordt het 

herbergen van vreemdelingen vertaald in het 

beeld van mensen die het prikkeldraad van de 

nieuwe muren doorknippen, terwijl Mastrovito 

zelf in beeld komt bij het geven van drinken 

aan de dorstigen door een put te slaan voor de 

kinderen van een arm dorp. 

 

De kunstenaar legt uit: “Elk beeld is beladen met 

symbolische betekenissen, van het ‘tekenen’ 

van voedsel en water  een herinnering aan 

de scheppingsdaad en dus aan de schepping  

tot het naaien van kleren, van mensen, met de 

draad van het leven zelf. Of het begraven van 

de doden, dat hier een herinterpretatie wordt 
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van Caravaggio’s ‘Kruisafname’ door het tafereel 

van de berging van een dode vluchteling door 

de kustwacht. Het bezoeken van gevangenen 

heb ik weergegeven door middel van het 

gebaar van het doorsnijden van de banden die 

gevangenhouden. Het bezoeken van de zieken 

daarentegen is een zieke geworden die op de 

schouders van een gezonde wordt gedragen  

een beeld van de samenwerking tussen degene 

die draagt (gezond) en degene die gedragen 

wordt (‘ziek’ in dit geval) om evenwicht in het 

leven te bewaren”.

Detail: ‘de naakten kleden’ en ‘de dorstigen laven’.

De zeven werken van barmhartigheid

Zin in barmhartigheid

Deze voorstelling van de werken van 

barmhartigheid is niet sentimenteel, omdat het 

natuurlijke overheerst, ja de zin om belangeloze, 

hartelijke daden te stellen jegens de naaste in 

nood. Mastrovito geeft bovendien een heel 

modern ‘ritme’ aan de voorstelling, bijna de 

storyboard van een musical in wording. Zo 

worden de aloude werken van barmhartigheid 

een perfecte afspiegeling van de actualiteit.

Pastoor Marc Lindeijer SJ

Inzameling van gebruikte maar nog goed 

bruikbare kleding, schoenen en accessoires  

als riemen en handtassen.

Sint Josephkerk, ook na telefonische afspraak: 

0165 534 667
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Boodschappenkast en MUP punt 

De diaconie van de Sint-Norbertus parochie 

maakt zich zorgen over de 昀椀nanciële situatie 
waarin een deel van de studenten, gezinnen 

in armoede en vluchtelingen verkeren vooral 

in deze moeilijke tijd. We doen er dan ook 

alles aan, door middel van verschillende 

projecten en groepen die zich inzetten voor 

de kwetsbare medemens, om zoveel mogelijk 

te helpen. 

Zo is er naast de boodschappenpakketten van 

‘Wij willen delen’, een nieuw project gestart. Bij 

de rijwielstalling, op het terrein van het klooster 

aan de Kade 23, is een voedselkast geplaatst. U 

kent ze misschien wel van bij u in de buurt. 

Soms staan er boeken in, soms plantjes en 

soms boodschappen.

Deze kast is gevuld met levensmiddelen 

waarvan mensen, die daar behoefte aan hebben, 

gebruik kunnen maken. Iedereen kan daar 

boodschappen ruilen of artikelen achterlaten. 

In de zomer kunt u er ook dagverse groentes 

vinden. 

In deze kast is een kleine ruimte 

gereserveerd als MUP  een verdeelpunt 

om menstruatiemateriaal te verstrekken aan 

(jonge) vrouwen die daar niet altijd het geld 

voor hebben. 

Bij 1 op de 10 meisjes en vrouwen in Nederland 

die in armoede leven, is thuis soms geen geld voor 

menstruatie producten. Het Armoedefonds 

stelt daarom gratis menstruatieproducten 

beschikbaar via lokale hulporganisaties en 

andere laagdrempelige locaties, de zogenaamde 

MUP’s (menstruatieproducten uitgiftepunten). 

De SintNorbertusparochie is er daar één 

van. We willen vrouwen zelf de keus bieden 

om een product uit te kiezen dat bij hen 

past en dat zij comfortabel vinden. Daarom 

bieden we verschillende soorten, maten en 

merken maandverband en tampons aan. 

Met al onze MUP’s bereiken wij nu zo’n 160.000 

meisjes/vrouwen in Nederland.

Producten doneren? 

Dat kan! Zou u eens in uw voorraadkast of 

badkamerkast willen kijken of daar nog wat 

producten staan die u niet meer gebruikt? Is 

het doosje stuk maar zijn de maandverbandjes 

en de tampons nog netjes dicht verpakt, dan 

zijn deze ook welkom. U kunt ze inleveren 

bij de bij u welbekende manden achter in de 

kerken en de kapel van Mariagaard. Ook kunt 

u het afgeven op de secretariaten van de Sint

Norbertusparochie. Wij zorgen ervoor dat 

alles naar het Armoedefonds gaat, die het 

verpakken in handzame hoeveelheden voor de 

uitgifte punten. 

Zo willen en kunnen wij een steentje bijdragen 

aan een meer leefbare maatschappij.

Annika van den Heuvel

Contactpersoon OnzeLieveVrouwekerk
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Pater Wooning 

vertrekt

Op woensdag 15 maart 2023 was het vertrek 

van pater Bert Wooning uit Roosendaal. 

Hij begint dan aan een nieuwe opdracht 

in Amsterdam. In een openhartig gesprek 

kijkt hij terug op zijn verblijf in de Sint-

Norbertusparochie, maar blikt tegelijkertijd 

vooruit naar zijn nieuwe opdracht.

“Mijn vertrek heeft verschillende redenen”, 

vertelt pater Wooning. “Allereerst mijn 

gezondheid. Ik ben inmiddels 84 jaar. Dan ga 

je de lichamelijke beperkingen merken.” Hij 

verbindt dat met de veertigdagentijd. “Veel 

oudere mensen krijgen te maken met tegenslag, 

in het bijzonder met hun gezondheid. Ik vind 

het knap dat ze dit verdragen zonder te klagen 

en anderen er niet mee lastigvallen. Het leven 

geeft zelf voldoende beproevingen. Ik vind 

het ook niet eenvoudig te aanvaarden dat ik 

minder kan dan vroeger. Ik ben altijd een bezige 

bij geweest. Voor ouderen heeft deze periode 

van het kerkelijk jaar een andere betekenis. Ze 

hoeven niet te kiezen voor allerlei beperkingen. 

Hun dagelijks leven is eigenlijk een soort vasten, 

waarin ze de ‘spiritualiteit van de beperking’ 

kunnen beleven. Dat ligt wellicht anders voor 

jongeren. Voor hen kan het goed zijn als ze zich 

eens iets ontzeggen.”

Deze beperkingen betekenen niet dat pater 

Wooning gaat stilzitten. “Het lag eerst in 

de bedoeling dat ik naar ons missiehuis in 

Teteringen zou gaan. Het is echter anders 

gelopen. Er is een beroep op mij gedaan om 

in Amsterdam vijf parochies te begeleiden.  

Ze zitten in een proces van éénwording. 

Op dit moment zijn zij bezig één centrale kerk 

aan te wijzen en dat is geen eenvoudig proces. 

In deze parochies zijn ook medebroeders 

actief in het pastoraat. Doordat ik het bestuur 

ga helpen, hebben zij de handen vrij voor het 

pastoraat. Daarnaast assisteer ik in vieringen. 

Zelf ga ik in Hoofddorp wonen. Door het goede 
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openbaar vervoer in deze regio kan ik van 

daaruit alle parochiekerken snel bereiken. Als ik 

tijd en energie overhoud, wil ik me dienstbaar 

maken voor diaconale activiteiten binnen die 

regio zoals Sant’Egidio, de voedselbank en de 

zusters van Moeder Teresa. Voorlopig doe ik dit 

één jaar.”

Het vertrek kwam voor Bert niet onverwacht. 

“We stellen ons beschikbaar voor die 

plaatsen waar de Kerk ons roept en waar er 

nood is. Dat is voor mij nu Amsterdam. Mijn 

werk hier loopt teneinde. We zijn ongeveer 

anderhalf jaar geleden naar Roosendaal 

gekomen met twee doelen. Allereerst 

was het onze opdracht het pastoraat in 

de SintNorbertusparochie te behartigen. 

Ten tweede te zoeken naar manieren om 

missionair Kerk te zijn.” Pater Bert erkent 

eerlijk dat het tweede deel van hun missie 

nog niet zo sterk van de grond gekomen is. 

“Daarvoor zijn wij hier nog te kort”, zegt hij 

ruiterlijk. “Mijn taak was het om pater Antony 

en pater Igo te begeleiden en de voorwaarden 

te scheppen voor een communiteitsleven. 

Zo moest bijvoorbeeld het huis ingericht 

worden. Ik denk daarbij aan heel concrete 

zaken als keukenbenodigdheden, meubels en 

beddengoed. 

Daarnaast moesten we samen een 

gemeenschap vormen. Ik heb hen geholpen 

bij de eerste stappen in het pastoraat in 

Roosendaal.” Pater Bert noemt met name 

de huwelijksvoorbereiding en het doen van 

uitvaarten en doopselvieringen. “In het begin 

deden we dit samen. Geleidelijk trok ik me 

terug. Ik bekeek en besprak samen met hen 

hun preken”. Samen met pastoor Marc kunnen 

ze nu zelfstandig werken. Buiten de taal is 

de Nederlandse situatie voor buitenlandse 

priesters niet eenvoudig. Ze zijn gewend 

aan volle kerken. In de landen waar onze 

buitenlandse priesters vandaan komen zoeken 

de mensen de priester op. Het werk wordt hun 

aangereikt. In Nederland moeten ze zelf naar 

de mensen toe. 

“Veel werk dat in andere landen door de Kerk 

gedaan wordt, doen hier de overheid en de 

samenleving. De Kerk hoeft hier bijvoorbeeld 

meestal geen armenzorg op te zetten, maar 

kijkt hoe ze op de lokale situatie kan inspelen 

en meewerken met organisaties die hier al mee 

bezig zijn. In onze samenleving zijn, ondanks 

de ontkerkelijking, veel christelijke sporen 

aanwezig. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de 

hulp die mensen bieden aan vluchtelingen, de 

zorg voor ouderen en gehandicapten. De Kerk 

kan mensen hierin ondersteunen, zodat het 

Rijk Gods in de wereld groeit, Anders gezegd: 

meewerken aan een wereld zoals God die 

bedoeld heeft. Het gaat niet allereerst om de 

Kerk, maar om het Rijk van God. De Kerk staat 

in dienst van het Rijk Gods.”

“Ik kijk terug op een boeiende periode. Er 

gebeurt hier veel. We worden goed geholpen 

door de vele vrijwilligers. Wel had ik meer tijd 

willen besteden aan het bezoeken van mensen. 

Dat vind ik jammer”, aldus deze inspirerende en 

hartelijke priester.

Hans de Jong

De Roosendaalse

Stomerij
KOSTELOOS

OPHALEN &

BEZORGEN

President Kennedylaan 152 � Roosendaal

T 0165 - 54 26 13

E info@deroosendaalsestomerij.nl

WWW.DEROOSENDAALSESTOMERIJ.NL

Ook voor al
uw kleding-
reparatie
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Afscheidsviering pater Bert Welkom 

pater James

Foto’s Lya van Dorst
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Pinksteren

Pinksteren is in de beleving van veel kerkgan-

gers lang een wat ondergeschoven feest ge-

weest. Kerstmis en Pasen gelden als hoogfees-

ten die onze verbeelding prikkelen. Een kribbe 

met een kind spreekt iedereen aan. Het lege 

graf is al wat moeilijker te begrijpen, maar wel 

voorstelbaar. Pinksteren is vergeleken met 

deze feesten een abstract feest. Het gaat over 

de komst van de heilige Geest, maar wie is die 

Geest eigenlijk?

In de heilsgeschiedenis speelt de Geest een 

belangrijke rol. Ik illustreer dit met enkele 

voorbeelden. In het eerste scheppingsverhaal 

van het boek Genesis zweeft de Geest boven 

de wateren. In het Lucasevangelie overschaduwt 

Hij Maria, wanneer de engel haar zegt dat ze 

een kind zal ontvangen. Af en toe lezen we dat 

personen vervuld worden van de heilige Geest. 

Dat overkomt bijvoorbeeld Zacharias na de 

geboorte van Johannes de Doper. Hij prijst dan 

de Heer in een lofzang. Lucas vertelt dat, bij de 

opdracht van de Heer in de tempel, Simeon 

door de Geest naar de tempel gedreven wordt. 

Het hoogtepunt van het verschijnen van de 

Geest gebeurt echter op het Pinksterfeest. Bij 

de joden was dit bekend als het Wekenfeest. 

De joden vierden dit feest zeven weken na het 

Paasfeest. Aanvankelijk was het een dankfeest 

voor de tarweoogst. Later ontwikkelde het zich 

tot een herdenking van de verbondssluiting 

op de Sinaï. Het was een vrolijk feest dat met 

verschillende offers in de tempel gevierd werd. 

Op die dag waren er daarom ook veel Joden 

uit verschillende streken van het Romeinse Rijk 

in Jeruzalem. Lucas vertelt in het boek van de 

Handelingen der Apostelen dat op die dag de 

apostelen bijeen waren en de heilige Geest 

op hen neerdaalde. Allen waren vervuld van 

de Geest en ze begonnen in vreemde talen te 

spreken zoals de Geest hen ingaf. De apostelen 

traden naar buiten en alle mensen hoorden 

hen spreken in hun eigen taal. Het was een 

groots gebeuren. We lezen het elk jaar op het 

Pinksterfeest. Het Johannesevangelie vertelt 

ons dit jaar hoe de Heer zijn levensgeest over 

zijn leerlingen blaast.

Mogelijk is het ook zo in ons leven. Soms 

beleven we sterk dat de Geest bij ons is. Dit 

gebeurt bijvoorbeeld op grote evenementen 

als de Wereldjongerendagen. De jongeren die 

daar geweest zijn komen meestal enthousiast 

en vol van geloof terug. Ze zijn ‘begeesterd, ze’ 

moeten erover spreken. Het is een topervaring, 

die lang doorwerkt. Meestal werkt de Geest 

rustiger, op de achtergrond. Hij inspireert ons 

tot het kleine goede en is aanwezig wanneer 

we onszelf overwinnen in het gewone leven.

Hans de Jong
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Geloven in de ander. 

Samen één missie.

De missionarissen en missionair werkers 

wereldwijd gaan de strijd aan tegen onrecht 

en armoede. Hierbij kunnen zij rekenen op 

昀椀nanciële steun, zodat zij zich kunnen blijven 
inzetten voor de meest kwetsbaren. Gesterkt 

door deze uiting van solidariteit, zetten zij 

zich met overgave in voor anderen. In een 

jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengen 

wij het missiewerk onder de aandacht bij de 

parochies en andere belangstellenden. Zo 

kunnen we samen het belangrijke werk van 

de Nederlandse missionarissen en missionair 

werkers mede mogelijk maken.

Van 20 mei t/m 28 mei 2023  is het de 

Week van de Nederlandse Missionarissen – 

WNM die eindigt met een extra collecte op 

Pinksteren in alle Nederlandse RK kerken. In de 

Sint Norbertusparochie valt dit samen met de 

toediening van het H. Vormsel  aan een aantal 

jonge mensen die hiervoor gekozen hebben . 

Laat u van uw beste kant zien in deze collecte!

Bas Huibregtse ‘Preek van de Leek’

Vreedzame wijken  

voor de Roosendaalse jeugd

Kan een Bijbeltekst als Jesaja 2, 1-5 met het in-

drukwekkende visioen van vrede ons nog in-

spireren? Dat was de vraag die vier Roosen-

daalse lekenpredikanten hadden gekregen en 

waarover ze op 28 februari in de Kruiskerk 

vol bezieling én ervaringskennis preekten 

voor een kerkzaal met ruim honderd toe-

hoorders. Winnaar was jongerencoach Bas 

Huibregtse, die de aanwezigen vanuit zijn 

werkervaring een spiegel voorhield van hoe 

lastig het kan zijn om vandaag de dag jong te 

zijn. Hij toonde ons ook hoe wij als ouders 

en opa’s en oma’s samen met hen op kunnen 

trekken op weg naar een vreedzame samen-

leving.

Kinderen zijn een spiegel

Om half negen ‘s avonds komt onze jongste 

zoon, negen jaar oud, de trap afgelopen. Mijn 

vrouw en ik zien dat hij huilt: hij kan niet slapen. 
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Het is oorlog in Oekraïne en dat is heel dichtbij. 

Hij is bang dat de Russen ook hier komen.

Onderweg naar school vertelt mijn dochter 

van twaalf dat de burgemeester op school is 

geweest  een school in Langdonk, vlak na de 

rellen. De burgemeester is in de klas is geweest 

om het te hebben over oplossingen. Er kregen 

maar een paar kinderen een beurt; daarna 

heeft ze de burgemeester niet meer gezien.

Mijn oudste zoon vertelt over de gastles over 

de lhbtiqgemeenschap. Met zoveel woorden 

zegt hij: waarom speciale aandacht voor die 

doelgroep en wat voor aandacht is er voor 

mij? De uitzondering viert hoogtij en krijgt een 

tijdelijk podium.

Kinderen zijn een spiegel voor jezelf, en misschien 

hebben mijn kinderen dat kritische ook van mij. 

Jullie zijn net deze kerk binnengekomen door 

een hek en een deur. Dat hek stond er eerst 

niet, maar kwam er toen er veel overlast was 

op het SintLucasplein: intimiderende jongeren, 

drugsoverlast, vernielingen en diefstal. De 

kerkenraad besloot een hek aan te schaffen. 

Deze eigenwijze vader stelde toentertijd 

voor een jongerenwerker aan te stellen en de 

deuren open te gooien voor deze jongeren, 

voor het geld dat de kerkenraad aan het hek 

zou besteden. Maanden later stond ik overigens 

zelf als jongerenwerker op het plein om 

contact met ze te maken. Kinderen houden ons 

ook een spiegel voor van de wereld waarin we 

leven: Greta Thunberg als het gaat om klimaat; 

mijn zoontje Ra昀椀 als het gaat om de dreiging 
van Rusland en mijn dochter Liv als het gaat om 

de angst in de wijk, waar zij met 349 kinderen 

en zoveel gezinnen haar school bezoekt.  

Of mijn oudste, die eigenlijk zegt: we zijn 

allemaal anders! 

Zoeken naar vrede dichtbij

Het lijkt erop of we geen antwoorden meer 

hebben waarin iedereen zich kan vinden. We 

sluiten uit of cancellen mensen en ideeën; ook 

bouwen we liever een muur om ons heen 

of een hek om Europa of om de kerk, zodat 

anderen niet dichtbij kunnen komen.

In het visioen van vrede gaan mensen juist 

op weg om dichtbij te komen waar vrede 

heerst en recht wordt gesproken. Ook strijden 

de mensen niet meer om hun grenzen en 

wordt niet de dienstplicht ingevoerd en de 

wapenindustrie uitgebreid.

Jongeren zoeken ook dichtbij naar vrede, maar 

vinden vaak volwassenen die con昀氀icten met 
elkaar hebben en geen tijd voor hun kind. 

De grootste groep jongeren in de jeugdzorg zijn 

indirect of direct de gevolgen van problemen 

die ouders/volwassen veroorzaakt hebben. 

Jongeren van nu ervaren en leven ook nog in 

een tijd van uitersten: extreem perfect jezelf 

laten zien op social media; je bent voor of 

tegen coronavaccinatie; je komt uit de kast of 

je onderdrukt het; je groeit op in armoede of 

in welvaart, je respecteert de grens van een 

ander of je bent grensoverschrijdend  allemaal 

uitersten, zonder middenweg. Polarisatie is 

geboren. 

Er is veel met jongeren aan de hand op 

dit moment: één op de zeven jongeren in 

Nederland heeft depressieve gevoelens, één 

op de drie voelt prestatiedruk. In mijn werk 

spreek ik dagelijks jongeren tussen 1627 jaar. 

Wat is het soms ingewikkeld voor hen om er te 

mogen zijn en vrede dichtbij te ervaren.

Ik bemoei me met jongeren die niet meer naar 

school gaan of er op papier nog wel zitten, 

maar niet echt. In gesprek met hen mag ik het 

alleen over onderwijs hebben, maar je raadt 

het al: het gaat vaak juist niet over onderwijs. 



19

Dat is typisch voor al wat er misgaat in ons 

systeem: we hebben voor elk probleem en 

elke oplossing een ander loket met elk zijn 

eigen expertise, maar we bedenken niet dat 

jongeren alle deskundigheid nodig hebben en 

verdienen…

Een voorbeeld. Zeventien jaar was ze, Isa, en het 

was haar niet gelukt om op school een diploma 

te halen. Jeugdzorg, reclassering en iedereen 

was bij haar langs geweest en toen kwam ik 

nog: ik ben maanden bij haar langs geweest; 

kreeg kof昀椀e van haar vader en we kletsten wat; 
soms werd ze uit bed gehaald. Maanden volgde 

ik haar tempo, tot ze zei: ‘Ik wil naar school’. Dus 

toen moest ze zich aanmelden. Een paar weken 

geleden kreeg ik een 昀椀lmpje toegestuurd van 
Isa: ze zat bij haar diplomauitreiking en luisterde 

naar wat er over haar gezegd werd. Met tranen 

heb ik gekeken; wat was ik trots.

Jongeren hebben volwassenen nodig!

Ik ontmoet vaak jongeren en denk dan vaak 

de woorden van Herman van Veen: “Wie 

heeft de zon uit jouw gezicht gehaald, wie 

heeft het licht in jou gedoofd? Wie is er zo aan 

jou voorbijgegaan, wie joeg de dromen uit je 

hoofd?”

Jongeren hebben volwassen nog steeds nodig 

om eruit te komen. Ze weten soms zelf de 

richting, maar niet hoe ze er moeten komen, of 

zijn ze op een dwaalspoor geraakt en weer op 

zoek naar hoop!

Micha de Winter, emeritushoogleraar 

pedagogiek, constateert het volgende:

“Veel problemen die bij jeugdzorg 

terechtkomen hangen samen met armoede en 

de groeiende sociale ongelijkheid. Maar in plaats 

van de achterliggende problemen en frustraties 

aan te pakken, bestrijden we symptomen. 

De vraag doet zich voor of wij kinderen en 

jongeren niet veel te snel in psychosociale 

hokjes duwen. En welke rol spelen ze daar zelf 

in, wie biedt tegenwicht? Een alternatief voor 

deze psychologisering is om in de samenleving 

bijvoorbeeld veel meer met hen te praten 

over de zaken die in hun leven en voor hun 

toekomst van belang zijn.”

“Juist het feit dat jonge mensen elke vorm 

van regie over hun eigen bestaan kwijtraakten 

bracht moedeloosheid, verdriet of woede met 

zich mee. Dat zijn, als het binnen de perken 

blijft, geen problemen voor de professionele 

jeugdzorg, maar kwesties waar we in het 

dagelijks leven, thuis, op school en in de buurt 

oplossingen voor moeten vinden.”

Volgens onderzoek kunnen we helpen 

door het bieden van een luisterend oor, een 

Praktijk voor huid- en oedeemtherapie

Tevens kunt u bij ons terecht voor  het aanmeten van
therapeutische elastische kousen (steunkous).

Op locatie of bij u aan huis.

Poortgebouw Bravis Ziekenhuis | Boerhaavelaan 25 | 4708 AE Roosendaal
T 088 � 7069370 | www. huidpunt.nl | info@huidpunt.nl
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gesprekspartner te zijn; door in de normale 

omgeving gevoelens bespreekbaar te maken; 

door te stoppen met nadruk leggen op 

presteren.

Ons openstellen voor jongeren, naar ze 

luisteren… In de tekst van vandaag staat dat 

alle volken weer open staan om te luisteren, 

in dit geval naar hun God. Waarom? Die God 

heeft iets te bieden wat we uiteindelijk allemaal 

willen: VREDE. 

Samen bouwen aan vreedzame wijken

Mijn oproep vandaag is ook voor vrede, 

vreedzaam: laten we dit hoog op de agenda 

zetten met elkaar, hoe we in vredesnaam in 

vrede met elkaar kunnen samenleven. Mijn 

kinderen zitten op een vreedzame school, waar 

ze con昀氀icten leren oplossen, democratisch 
problemen oplossen en waar verschillen er 

mogen zijn en je er ook nog iets van kunt leren. 

Ook leren ze verantwoordelijk te zijn voor de 

tablets die weer aan de oplader moeten of het 

feest dat moet worden georganiseerd, omdat 

de juf jarig is. Mijn dochter is mediator in de 

pauzes en lost samen met andere kinderen 

de con昀氀icten op die kinderen hebben, zonder 
tussenkomst van een volwassene. Mijn zoontje 

Ra昀椀 deed mee aan de verkiezingen voor de 
leerlingenraad, en de kinderen hebben elke 

dag een stem in de beslissingen die in de klas 

worden genomen. 

In een wijk kunnen we deze principes ook 

toepassen: samen bouwen aan een vreedzame 

wijk. Die heeft de volgende principes:

•  Con昀氀ictoplossing: jongeren leren wat 
con昀氀icten zijn en hoe ze opgelost kunnen 
worden;

 

•  Omgaan met verschillen: we zijn allemaal 

uniek, niet hetzelfde, en dat moeten jongeren 

weten, elke jongere!

•  Gezamenlijke besluitvorming. Ik zit zo 

vaak bij overleggen over jongeren waarbij 

soms twaalf personen iets vinden van wat 

er moet gebeuren, maar niemand zich 

verantwoordelijk voelt om het daadwerkelijk 

uit te voeren of soms nog niet eens die 

jongere heeft gesproken. Mijn advies is: doe 

het samen met die jongere.

•  Positieve benadering van de jongere: 

kwaliteiten zien en benoemen, zelf positief 

zijn naar de jongere; mogelijkheden zien. 

•  Gezamenlijke verantwoordelijkheid: instan

ties zijn verantwoordelijk voor de hulp en 

zorg aan jongeren, maar zijn we niet allemaal 

verantwoordelijk voor hen?

 

HHeennsseenn

GGrraaffzzeerrkkeenn

SSttaattiioonnssssttrraaaatt		9988,, 22991100		EEsssseenn

00003322		33		666677		2200		9955

wwwwww..bbeeggrraaffeenniisssseennhheennsseenn..bbee

UUiittvvaaaarrttwwiinnkkeell
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Jesaja 2 anno 2023: ‘En er waren allemaal 

vreedzame wijken in Nederland, waar kinderen 

leren om zelf con昀氀icten op te lossen, maar 
ook volwassenen. De jongeren met messen 

gebruikten deze messen om eten klaar te maken 

voor de ouderen en eenzamen in de wijk. Zo 

leren ze omgaan met verschillen, omdat ervan 

uitgegaan wordt dat we allemaal verschillend 

zijn. Ook leren ze dat de buurt van iedereen 

is en armoede en eenzaamheid dus ook, en 

dat we daar gezamenlijk verantwoordelijk voor 

zijn. In昀氀uencers en tik tokkers zijn niet meer 
nodig, omdat we samen oplossingen kunnen 

bedenken.’ 

Wie sluit zich aan?

Nu weer terug naar de waan van de dag… Ik 

hoop dat je morgen opstaat en met mij samen 

de volgende woorden spreekt van Guus 

Meeuwis:

“Ik denk nog steeds dat het kan

iedereen naast elkaar

soms droom ik ervan.

Ik weet niet goed hoe het moet

de sleutel nog niet

hoe het werkt, wat het doet

een rotsvast vertrouwen.

Ik geloof dat het kan

om bruggen te bouwen

soms droom ik ervan.

Laat mij in die waan

laat mij in die waan

laat mij in die waan.

Wie sluit zich aan?”

Wijnhuis Saint Emilion
De Meeten 72 – Roosendaal – Tel. 0165 554466 

www.perfectewijnen.nl 

Import wijnen – bo/elt zelf een biologische wijn. 

Kelder en proeflokaal geopend. 

zaterdag 10.00 – 16.00 uur 

Verkoop van elke hoeveelheid – ook per fles.
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Expositie beelden van 

Roeland Frank Hoefsloot 

Op 5 maart opende Roeland Hoefsloot zijn 

beeldenexpositie in de Paterstuin van de 

Onze-Lieve-Vrouwekerk. Tijdens zijn lezing 

maakte Roeland voelbaar hoe hij de binnen-

kant van zijn ziel wil uitdrukken in zijn beel-

den. Hij maakt mens昀椀guren van drijfhout, klei 
en natuurlijke kleurstoffen. De puurheid van 

zijn materialen is geïnspireerd door zijn ge-

boorteland Nieuw-Zeeland en de Maori. 

Hier woonde hij als kind. Maori betekent 

‘oorspronkelijk persoon’. Met een aanraking 

tussen voorhoofd en neus begroeten ze elkaar, 

waarmee ze uitdrukken: ‘Ik zie jou en laat 

je toe in mijn leven’. Hun huidschilderingen 

symboliseren belangrijke momenten in hun 

leven. De verbondenheid van de Maori met het 

land en hun voorouders inspireert Roeland. Dit 

is voelbaar in de beelden, die in de stille natuur 

hun verhaal vertellen. 

Roeland vertelde dat hij als jongvolwassene 

door een moeilijke periode was gegaan. In 

het voetspoor van zijn vader is hij toen gaan 

pottenbakken. Zijn vaardigheid met klei toont 

zich nu in de techniek waarmee hij hout en 

klei verbindt. De gezichtsuitdrukkingen van de 

mens昀椀guren vormt hij van binnenuit door de 
klei als ogen en mond naar buiten te duwen. 

Klei moet goed gekneed worden om vanuit 

de innerlijke kern gevormd te worden. Hoe 

je uiting geeft aan je eigen schoonheid en 

oorspronkelijkheid droeg hij in zijn lezing aan 

ons over. 

Al vertellend over de klei en zijn inspiratie

bronnen bracht hij ons in contact met onszelf, 

met onze heldere levensbronnen en met ons 

innerlijk kind. Zo kan er heelheid ontstaan. Het 

is alsof we naar onze kern worden gebracht. 

Alsof we ons openen voor de vingers van onze 

innerlijke pottenbakker, die ons van binnenuit 

vormt. 

Roeland is kunstenaar en oprichter van 

‘De Kleine Tiki’, school voor kunst, coachen 

en persoonlijke ontwikkeling (www.

dekleinetiki.nl). Zijn beelden zijn tot en met 

Pinksteren prachtig te aanschouwen in de 

schoonheid van de natuur van de Paterstuin. 

In die periode kunt u ook deelnemen aan 

begeleide meditaties rond de beelden.  

U vindt het programma op de website  

www.spiritinroosendaal.nl.

Petra Galama
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IN MEMORIAM

ARNOLD VERKOUTEREN

Nol is op 26 december 1920 te Roosendaal 

geboren. Hij was weduwnaar van Annie 

VerkouterenValkenburg, medeoprichtster 

van de werkgroepen Zieken & Bejaarden 

en Huisbezoek & Welkom parochie Sint Jan. 

Na het overlijden van Annie ontving Nol zo 

enkele keren door het jaar, bezoek van de 

werkgroep. Zo maar even het contact met 

hem onderhouden. Nol waardeerde de 

intentie van ons bezoek en vond het 昀椀jn als 
het gesprek Annie’s inzet voor de parochie 

betrof. Over ziekte werd niet gesproken, 

daar had Nol geen last van, hij kon nog goed 

voor zichzelf zorgen. Evenmin over het oud 

zijn want de boodschappen deed hij nog 

zelf. Met zijn rollator naar het winkelcentrum 

wandelen was geen probleem. 

Nol overleed op 11 maart 2023.

Als alleroudste parochiaan van onze 

bezoekerslijst bereikte hij de gezegende 

leeftijd van 102 jaar.

Veel sterkte gewenst aan zijn familie namens 

pastoor Marc Lindeijer SJ en werkgroep 

Zieken & Ouderen
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Vieringen Goede en Week en Pasen

Mr. I.M. van den Heuvel

advocaat

Stationsstraat 36, 4701 NC Roosendaal

Postbus 1015, 4700 BA Roosendaal

E-mail: info@ivdheuveladvocaat.nl

Tel. 0165 556000

Fax: 0165 555992

Mobiel: 06 53771487

Dag/datum uur kerk voorganger Viering Muziek/koor

PALMZATERDAG

Za 01-04 16.00 St.-Joseph I. Renjaan Gezinsviering/ Eucharistie A. Oerlemans

Za 01-04 17.00 Mariagaard J. Arul Palmzondag/ Eucharistie T. Raats

PALMZONDAG

Zo 02-04 09.30 O.L.-Vrouw I. Renjaan Eucharistie Cantores OLV

Zo 02-04 09.30 H.M.-Hemelvaart M. Lindeijer Eucharistie Cadans

Zo 02-04 11.00 O.L.-Vrouw I. Renjaan Peuter/kleuter - Gebed

Zo 02-04 11.00 St.-Joseph M. Lindeijer Eucharistie Gem. koor

GOEDE WEEK

Di 04-04 09.00 Mariagaard I. Renjaan Eucharistie

Di 04-04 19.00 O.L.-Vrouw Pastorale team Boeteviering nieuwe stijl

Wo 05-04 14.00 Res. De Kroeven M. Lindeijer Sen.pastoraat / Eucharistie

Do 06-04 19.00 St-Joseph Pastorale team Witte Donderdag Gemengd

GOEDE VRIJDAG

Vr 07-04 15.00 O.L.-Vrouw Kruisweg St.-Alfonsus

Vr 07-04 15.00 St.-Joseph A. Varghese Kruisweg Gelegenheids

Vr 07-04 13.30 H.M.-Hemelvaart I. Renjaan Goede Vrijdag basisschool Eigen muziek

Vr 07-04 19.00 O.L.-Vrouw Pastorale team Eucharistie St.-Alfonsus

PAASZATERDAG

Za 08-04 20.00 H.M.-Hemelvaart M. Lindeijer Paaswake / Eucharistie St. Caecilia

Za 08-04 21.00 St.-Joseph A. Varghese / I. Renjaan Paaswake / Eucharistie Gemengd

1E PAASDAG

Zo 09-04 09.30 O.L.-Vrouw M. Lindeijer Eucharistie St.-Alfonsus

Zo 09-04 09.30 OLV kapel klooster werkgroep Peuter/kleuter Gebed

Zo 09-04 09.30 H.M.-Hemelvaart A. Varghese Cadans

Zo 09-04 11.00 St.-Joseph I. Renjaan / M. Lindeijer Kindernevend. / Eucharistie Langdonk

2E PAASDAG

Ma 10-04 09.30 O.L.-Vrouw I. Renjaan / J. Arul Eucharistie St.-Alfonsus
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Kindervieringen en -activiteiten

Bij het samenstellen van het blad was 

nog niet alle informatie bekend. Daarom 

adviseren wij u de website en nieuwsbrief 

van de parochie in de gaten te houden. 

De gebruikelijke peuterkleutervieringen en 

kindernevenvieringen zijn niet in dit overzicht 

opgenomen.

PALMPAASSTOK MAKEN

Met Palmpasen, in het weekend van 1 en 

2 april, kunnen kinderen die dit jaar de 1e 

Heilige Communie doen hieraan deelnemen. 

Bijzonderheden, tijd en locatie worden nog 

nader bekend gemaakt.

9 APRIL PAASVIERINGEN MET DAARNA 

PAASEIEREN ZOEKEN IN DE TUIN!

09.30 uur is er een PaasPeuterkleuterviering in 

de OnzeLieveVrouwekerk

11.00 uur is er een PaasKindernevendienst in 

de SintJosephkerk.

COMMUNICANTEN

16 april  09.30 uur 

in de HeiligeMariaHemelvaartkerk

14 mei  1e Heilige Communieviering 

HeiligeMariaHemelvaartkerk

11 juni  1e Heilige Communieviering 

OnzeLieveVrouwekerk

18 juni  1e Heilige Communieviering 

SintJosephkerk

VORMSEL

28 mei  11.00 uur Vormselviering 

in de SintJosephkerk 
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Vieringen Sint Norbertusparochie 

Zaterdag- en zondagvieringen 

Deze vieringen zijn zoveel als mogelijk eucharistievieringen. 

Als dit niet mogelijk is wordt een viering van Woord en Communie gehouden.

zaterdag 17.00 uur SintJosephkerk in de dagkapel/Sacristie

zaterdag 17.00 uur Mariagaard 

zondag 09.30 uur Heilige MariaHemelvaart 

zondag 09.30 uur OnzeLieveVrouwekerk 

zondag 11.00 uur SintJosephkerk 

Elke week 

dinsdag 09.00 uur Mariagaard Eucharistieviering 

donderdag 09.00 uur Mariagaard Eucharistieviering 

Maandelijks

1e en 3e dinsdag 14.30 uur SintJosephkerk Rozenkransgebed

1e donderdag 19.00 uur OnzeLieveVrouwekerk Taizéviering*

1e zaterdag 10.00 uur OnzeLieveVrouwekerk Stille zaterdag 

1e zondag 11.00 uur OnzeLieveVrouwekerk Peuterkleuterviering 1

2e woensdag 14.00 uur Steunpunt Zuid Eucharistieviering 

2e zondag 18.00 uur SintJosephkerk Vietnamese viering 

3e donderdag 18.00 uur OnzeLieveVrouwekerk Gebedsviering Sant’Egidio

3e zondag 11.00 uur SintJosephkerk Kindernevendienst 1

4e woensdag 14.00 uur Steunpunt Zuid Seniorenviering

5e zondag 14.00 uur SintJosephkerk Armeense viering 

*  In verband met Witte Donderdag is er op 6 april geen Taizéviering en in verband met Bevrijdingsdag is de viering in mei op woensdag 3 mei.

1  bij hoogtijdagen zijn er extra peuter-kleutervieringen en kindernevendiensten, voor actuele data kijk in de kalender op de site of lees het in de nieuwsbrie-

ven en het overzicht in dit blad.

Familieberichten
Dopelingen
Datum

29012023

09022023

12032023

Naam

Daan Trouw

Kenza Buckmann

Maggy de Jong

Locatie

Kapel Elisabeth 

O.L. Vrouwekerk

O.L. Vrouwekerk

Overledenen
Datum

18012023

25012023

28012023

11032023

14032023

Naam

Riet van den BroekMeesters

Dina van Eekelenvan den Eijnden

Gerrit UijtdeHaag

Nol Verkouteren

Mien van Meervan Loenhout

Leeftijd

91 jaar

91 jaar

86 jaar

102 jaar

92 jaar
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Voor uw agenda
In dit overzicht zijn alleen de speciale vieringen opgenomen, zie de pagina met vieringen  

elders in dit blad! Bij vermelding van Spirit activiteiten kunt u meer informatie vinden  

op de website spiritinroosendaal.nl

Datum en tijd Locatie Evenement / viering

Tot en met 29 mei Tuin O.L.Vrouwekerk Beelden van Roeland Hoefsloot

ma 27.03 18.00 Kruiskerk Oecumenische soepmaaltijd 40dagentijd

wo 29.03 12.00 Residentie De Kroeven Vastenmaaltijd

wo 29.03 10.00
SintJosephkerk   

Buurthuis Keijenburg
SintFranciscusdag

za 01.04 15.00 O.L.Vrouwekerk Spirit: Meditatie rond beelden R. Hoefsloot

ma 03.04 10.00 O.L.Vrouwekerk Aswoensdagviering

ma 03.04 18.00 Kruiskerk Oecumenische soepmaaltijd 40dagentijd

ma 03.04 19.30 Parochiecentrum Spirit: Mystieke tekstlezing

do 06.04 16.00 O.L.Vrouwekerk Taizéviering

wo 12.04
14.00 

16.00
Parochiecentrum

Spirit: Expositie mandela’s en informatie 

cursussen najaar

vr 14.04 19.30 O.L.Vrouwekerk Spirit: Meditatie rond beelden R. Hoefsloot

wo 19.04 10.15 O.L.Vrouwekerk Spirit: Meditatie rond beelden R. Hoefsloot

wo 19.04  Residentie De Kroeven Lentegedichtjes  meer info volgt

vr 21.04 20.00 Kruiskerk Spirit: Etyy Hillesum “In woord en muziek”

ma 24.04 19.30 Parochiecentrum Spirit: Mystieke tekstlezing

vr 28.04 08.45 Station Roosendaal Spirit: Excursie naar de Synagoge

vr 05.05 13.30 O.L.Vrouwekerk Spirit: Meditatie rond beelden R. Hoefsloot

ma 08.05 19.30 Parochiecentrum Spirit: Mystieke tekstlezing

wo 10.05 20.00 Parochiecentrum Spirit: Gespreksavond dagboek Etty Hillesum

za 13.05 10.00 St.Josephkerk Snuffelmarkt

wo 17.05  Hospice De Roosdonck Sen. Pastoraat: Informatie volgt nog

ma 05.06  Sluitingsdatum insturen kopij parochieblad nr 3 2023 redactie@sint-norbertusparochie.nl

za 24.06 10.00 StJosephkerk Boek en platenmarkt

Ieder maand op vaste dagen

Elke zaterdag 14.00 O.L.Vrouwekerk open voor bezichtiging

1e za v/d maand
10.00  

12.00
StJosephkerk

Inzameling kleding voor CordaidMensen in Nood,  

nog bruikare spullen, boeken, platen, cd’s, dvd’s

1e za v/d maand 10.00 O.L.Vrouwekerk stille zaterdag

Elke 2e en 4e do 

v/d maand
10.00 Buurtcentrum Kalsdonk Kof昀椀eochtend Het Lichtpunt
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Informatie

Sint Norbertusparochie

St. Josephstraat 2, 4702CW Roosendaal 

telefoon: 0165 534667

E-mail: (昀椀nanciën)  
administratie@sintnorbertusparochie.nl 

(overige zaken) secretariaat@sintnorbertusparochie.nl

Website www.sintnorbertusparochie.nl

Bankrekening RABO bank: NL 36 RABO 0147982898  

(niet voor betaling van de parochiebijdrage)

ANBI of RSIN nummer van de parochie: 823820312

Parochiebestuur:  

Pastoor Marc Lindeijer SJ (voorzitter), Kees Maas 

(vicevoorzitter), Hans Steinebach (secretaris), Piet Tak 

(penningmeester), Angèle Oerlemansde Koning

(vrijwilligers), Henk van der Westen (vrijwilligers, 

personeelszaken), Albert Kuipers (parochie ontwikke

ling), communicatie (vacature). 

Pastoraal team:  

Marc Lindeijer SJ (pastoor), Antony Varghese SVD 

(kapelaan), Igo Renjaan SVD (kapelaan), Petra de 

Bruijn (teamassistente)

Email: teamassistent@sintnorbertusparochie.nl

Sint Josephkerk

St. Josephstraat 2, 4702 CW, Roosendaal 

telefoon: 0165 534667

Email: secretariaatemmaus@sintnorbertusparochie.nl

Bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 11.30 uur en 

13.30 tot 16.00 uur

IBAN: NL 87 INGB 0001332689 St Norbertuspar. PK 

Emmaus (voor de parochiebijdrage)

Onze Lieve Vrouwekerk

Kade 23, 4703 GA, Roosendaal, telefoon: 0165 534645

secretariaatolvrouwe@sintnorbertusparochie.nl

Bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 11.30 uur

IBAN: NL 16 INGB 0001152965 St Norbertuspar. PK 

OL Vrouwe (voor de parochiebijdrage)

Roosendaal-Zuid

Onderstaande rekeningen zijn nog in gebruik voor 

betaling van de parochiebijdrage:

Moeder Gods: IBAN: NL 39 INGB 0001206871 

St Norbertuspar. PK Moeder Gods

Goede Herder: IBAN: NL 97 INGB 0001504102 

St Norbertuspar. PK Goede Herder

Sint Franciscus: IBAN: NL 52 INGB 0003529593 

St Norbertuspar. PK Franciscus

Heilige Maria Hemelvaart

Kerkplein 7, 4709 BJ Nispen, telefoon: 0165 365394

Email: ggmariahemelvaart@sintnorbertusparochie.nl

Bereikbaar op woensdag van 09.30 tot 11.00 uur

IBAN: NL 57 RABO 0144309033 RK 

St Norbertusparochie Lok. M. Hemelvaart 

(voor betaling van de parochiebijdrage)

Noodnummers UITSLUITEND 
voor uitvaarten en ziekenzalving

Sint Josephkerk 06 - 10 85 69 45

O.L. Vrouwekerk 06 - 18 56 74 56

H.M. Hemelvaart 06 - 10 85 69 45



Dag en nacht bereikbaar 0165 - 36 45 66

www.verbraak-uitvaart.nl
Bergsebaan 104 - 4709 AR  Nispen

Persoonlijke zorg bij het laatste afscheid...

Wij beschikken over een eigen rouwcentrum in Nispen met een unieke, huiselijke sfeer. 
Men ervaart onze afscheidsruimte als een “warme deken.”

Wij werken met korte lijntjes en verzorgen de uitvaart geheel in eigen beheer. Van het rouwvervoer, 
het opbaren door onze betrokken mensen, tot het verzorgen van het rouwdrukwerk: we besteden 
niets uit. Hierdoor bieden wij een snelle en hoge mate van service. 

De jarenlange ervaring draagt hier ook aan bij. Ons bedrijf in Nispen, waar we trots op zijn, bestaat 
nu 18 jaar. Michael, de oudste zoon van Margaret, hee� zich inmiddels ontwikkeld tot 
uitvaartverzorger en hee� de kneepjes van het vak door de jaren heen meegekregen van Margaret. 

Ook als u een uitvaartverzekering hee� afgesloten, staat de keuze voor een uitvaartonderneming u 
volledig vrij. Ons werkgebied betrekt geheel West-Brabant en wij staan dag en nacht voor u klaar.

Jolanda Bredewolt
Linda van Meer

Laura van Steenpaal

Zorg voor kinderen, volwassenen en 
ouderen met een lichamelijke en/of 

verstandelijke beperking
Zorg bij dementie en medische zorg op maat

Zorg en logeerhuis de Regenboog
Florisdonck 4, 4707 VM Roosendaal

T: 06 - 5026 8829

www.logeerhuis-de-regenboog.nl




