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Energiebesparing

Er was geen plaats
in de herberg...

Ik ben er
voor u.

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.
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
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Colofon
Dit blad is een uitgave van de Sint Norbertusparochie.
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@sint-norbertusparochie.nl
Het volgende parochieblad, nummer 1 2023
verschijnt in de week van 6 februari. De
sluitingsdatum voor inzending van de kopij
is 16 januari 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.
Parochieblad Sint Norbertusparochie nr. 6 - 2022

Als kind hoorde ik vaak deze spreuk en dacht:
waar hebben ze het over? Nu ik ouder word, weet
ik pas hoe waar die woorden zijn. Ik verheug me
steeds meer over kleine dingen, de dingen die ertoe doen. Als meisje was ik blij met een nieuwe
jurk met Pasen en Kerstmis. Nu is dat niet meer
belangrijk en trek ik aan wat er in de kast hangt.
Er zijn zo veel mooie momenten, maar je moet
ervoor openstaan én erbij stilstaan: een praatje
met iemand, een liedje van vroeger, vogeltjes die
fluiten…
Nog blijer word ik van de eerste woorden van
ons kleinkind. Wat is er leuker dan zo’n kleintje die
zegt ‘kom’ en dan aangeeft dat je naast haar moet
komen zitten om te spelen of voor te lezen. Als ik
bij de dieren sta, heb ik alleen maar oog voor haar
blijdschap. De verwondering in haar ogen over alles wat zij ziet, geeft mij een warm gevoel.
De laatste jaren verbaas ik mij over de talloze
lichtjes en versieringen met Kerstmis. In de loop
der tijd hebben wij ook de nodige kerstspullen gekocht, maar de laatste jaren zijn wij teruggegaan
naar het soberdere. Er zijn kerstballen en glazen
figuren die tijdens vakanties zijn gekocht, versierselen die door onze moeders zijn gemaakt…. Maar
ook hier komt het warme gevoel vooral bij het
opzetten van de kerststal en het neerzetten van
de kribbe.
In dit nummer staat, naast het Kerstverhaal voor
de kinderen en het mooie artikel ‘Er was geen
plaats in de herberg’ een stuk over de ‘onze’ missionaire parochie. Sprekend hiervoor zijn de twee
korte artikeltjes die erna volgen.
De redactie wenst u veel leesplezier en mooie
Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar.
Annelies Schuurbiers
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Pastoraal Woord

Wat willen we bereiken?
Er is een interessant verhaal van een gesprek
tussen een medewerker en zijn baas, een
marketingmanager. De medewerker kwam
bij hem en zei: “Ik voel me meer geschikt om
in de marketing te werken”. De baas antwoordde: “Dan wil ik je graag eerst wat vragen stellen”.
Baas: Wat hebben nieuwe klanten nodig?
Werknemer: Hoffelijkheid.
Baas: En wat willen de oude klanten?
Werknemer: Gemak.
Baas: Een langzame klant?
Werknemer: Geduld.
Baas: Een ongeduldige klant?
Werknemer: Effectiviteit.
Baas: Een rijke klant?
Werknemer: Geef hem een gevoel van luxe.
Baas: Een middelmatige klant?
Werknemer: Geef hem voordelen.
Baas: Een kieskeurige klant?
Werknemer: Leg de details uit.
Baas: Een besluiteloze klant?
Werknemer: Geef hem garantie.
Baas: Oké, geweldig, je kunt in de marketing
werken.

Werknemer: Maar baas, als er klanten zijn die
niet tevreden zijn met onze producten, wat
moet ik dan doen?
Baas: In deze wereld bestaat ‘het beste product’ niet. Wat bestaat, is het meest geschikte
product. Die geschiktheid wordt vooral bepaald door jouw houding en service naar de
klant toe.
Natuurlijk is de kerk geen winkel. We verkopen niets. We kunnen ook niet iedereen
tevreden stellen. Maar misschien is het goed
voor ons om te reflecteren op wat we eigenlijk doen in ons kerkelijk samenzijn. Veel
gezichten, gevoelens, denkwijzen, smaken en
nog veel meer verschillende wensen. Wat
willen we bereiken?
Veel briljante marketingideeën worden bepaald door één algemeen principe, namelijk
klanttevredenheid. ‘De klant is koning!’ Maar
wat is klanttevredenheid precies? Gaat het
om het karakter van de klant? Iets dat zijn of
haar hart raakt? Of iets dat zijn of haar leven
verandert? Het is moeilijk om de verschillende aspecten van klanttevredenheid goed te
bepalen. Het is nog moeilijker om ze allemaal
waar te maken. Wat betreft tevredenheid
is het misschien goed om te kijken naar de
heilsgeschiedenis van het oude Joodse volk,
tot aan de tijd van Jezus. Tevredenheid en
ontevredenheid konden redenen zijn om
zich andere goden te scheppen en Jezus te
verwerpen als de weg, de waarheid en het
leven. En wij? Wat willen wij bereiken?
Kapelaan Igo Renjaan, SVD
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Wij willen delen
Mieke Stroop is geen onbekende binnen diaconaal Roosendaal. Van Maatjesproject tot
Sant’Egidio, overal kom je haar tegen. Zij is
ook de initiator van “Wij willen delen”.
Enthousiast vertelt ze over het ontstaan van
dit initiatief. “Ik ben hier negen jaar geleden
mee gestart. Ik zag mensen in mijn netwerk
die niet rond konden komen. Ik was destijds
lid van het Netwerk Armoede Roosendaal.
Via deze kanalen beschikte ik en beschik ik
over een klein eigen fonds. Personen die mij
kennen, maken maandelijks een bedrag op
mijn rekening. Daar kan ik extra dingen voor
doen. Nu bracht ik wekelijks naar een aantal gezinnen boodschappen. Dat bleef maar
groeien, totdat het de reikwijdte van mijn
fonds te boven ging. Toen heb ik in de parochie een oproep gedaan om, mensen die het
wat beter hebben, houdbaar voedsel in een
mand te doen. Deze actie is begonnen in de
Onze Lieve Vrouwekerk. Toen het daar een
succes bleek, is het, op advies van Geerten
Kok (destijds pastoraal werker in de Sint Norbertusparochie) uitgerold over de hele parochie. Nu doen alle kerken in onze geloofsgemeenschap mee.”
“Momenteel bezorgen we ongeveer dertig pakketten per maand. Er bestaat zelfs
een wachtlijst,” vervolgt Mieke. “We werken
met verschillende organisaties samen.” Mieke
noemt onder andere de Parochiële Caritasinstelling. “Zij geven ons om de drie maanden
een bedrag. Daarvan kunnen we zaken kopen, die we van de parochianen niet krijgen
zoals versproducten, eieren en zuivel.” Mieke
legt dit uit. “We vragen de parochianen om
houdbare producten. Daartoe behoren koffie,
thee, schoonmaakspullen, vlees en vis in blik,

rijst, pasta, koek en snoep. We hebben ook
kinderen in onze groep. We willen geen luxe
artikelen en zeker geen alcohol. We vragen
de parochianen ook of ze willen letten op de
houdbaarheidsdatum, zodat we geen bedorven voedsel geven.”
“We werken met een vaste groep vrijwilligers,” zegt Mieke. “Zij bezoeken hun eigen gezinnen en maken voor hen de pakketten klaar.
Zij kennen alle bijzonderheden en weten ook
of er kinderen zijn. We helpen mensen van
alle godsdiensten, ook moslims. Zij krijgen
halal pakketten, dus geen eten waarin varkensvlees verwerkt is zoals soep met balletjes. Sommige mensen zijn dan weer allergisch
voor kaas bijvoorbeeld. Daar houden we rekening mee.”
Het project “Wij willen delen” beperkt zich
niet tot voedsel. De werkgroep verzamelt ook
speelgoed. “Elk jaar in december maken we
Sinterklaaspakketjes voor de kinderen, zodat
zij ook Sinterklaas vieren.”
“De Actie Wij willen delen” hoort nadrukkelijk bij de diaconie van de parochie” zegt Mie3

ke. “Kapelaan Anthony Varghese is binnen het
team verantwoordelijk voor de diaconie. Vier
keer per jaar komen alle diaconale groepen
bij elkaar in het Diaconaal Beraad. Dit beraad werkt nauw samen met het Caritasbestuur. Het Diaconaal Beraad bestaat uit ons,
de MOV-groep, de werkgroep die de brieven
voor Amnesty schrijft en de werkgroep die
tijdens de Advent en de Veertigdagentijd de
soepmaaltijden in de Kruiskerk organiseert.
Daarin wordt alles besproken.”

Voor Mieke hoort diaconie bij de missionaire parochie. “Op deze manier treden we naar
buiten en laten we zien wie wij zijn. Als dat
niet missionair is... Diaconie is mijn wereld en
ik ben dankbaar dat ik dit werk mag doen. Ik
ben blij dat ik destijds van pastoor Fons van
Hees en Father Jan van den Elzen de kans heb
gekregen me hierin te ontplooien.”
Hans de Jong

Vanuit het bestuur
Warm blijven in kille tijden
Het zal niemand ontgaan zijn, dat ook de
parochie voor grote energie(ke) uitdagingen staat. Natuurlijk speelt energie een grote rol. Zowel het parochiecentrum als de
kerkgebouwen zijn echte energieslurpers.
Niets doen en gewoon stoken, zoals we gewend waren, is geen optie. We gaan de komende maanden ervaren dat het aanmerkelijk killer zal zijn in onze gebouwen. Het kan
niet anders. We zullen het vooral moeten
hebben van de warmte die het samenzijn
en samen vieren ons zullen geven. Ik durf
te schrijven dat het daarmee wel goed zit
in onze parochie. Uiteraard onderzoeken
we ook de mogelijkheden naar meer duurzaamheid in energiegebruik en passen we
aan waar kan.
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Niet toevallig schreef ik achter energie tussen haakjes, want het zijn tijden die van uw
bestuur energie vragen, maar die ook energie
geven. We gaan er energiek tegenaan, zou je
kunnen zeggen. Nu we als bestuur nagenoeg
op sterkte zijn, we zouden nog heel graag iemand erbij hebben die zich met pr-zaken wil
bezig houden, kunnen we op volle kracht aan
de toekomst werken. En dat geeft energie.
Ideeën over de mogelijkheden die de parochie heeft om een energieke en levensvatbare toekomst te hebben, zijn in de maak. We
verkennen daarbij hoe de beide kerkgebouwen die we in eigendom houden, de Onze
Lieve Vrouwekerk aan de Kade en de Sint Joseph kerk, zichzelf in stand kunnen houden.
Wat hebben wij aan ruimtes nodig als paro-

chie en hoe kunnen we ruimtes die we niet
gebruiken, zo inzetten dat ze bijdragen aan
de instandhouding van het gebouw? En hoe
kunnen we voor onze mensen in Nispen een
goede plek van samenkomst realiseren?
Niet alleen de gebouwen zijn van belang, van
veel meer belang zijn onze gelovigen, u en
iedereen die zich in de toekomst bij ons aan
wil sluiten. Het beeld van de missionaire parochie helpt ons na te denken over hoe we
geloofsgemeenschap, nu en in de toekomst,
kunnen zijn. Nu de gebouwenportefeuille

langzaamaan op orde komt, hopen we veel
meer tijd aan de opbouw van de parochie te
kunnen gaan besteden.
Het mag de komende maanden dan kil zijn in
de kerkgebouwen, aan gevoelsmatige warmte hoeft het niet te ontbreken. Gelukkig maar,
het is een basisvoorwaarde om parochie te
kunnen zijn.
Kees Maas
Vicevoorzitter

Energiebesparing
Nu, eind oktober, is het het mooiste weer
van de wereld. Aangename temperatuur,
weinig wind, prachtige herfstkleuren in de
natuur! Maar… ook de wetenschap dat de
winter nadert en dat kou en wellicht ijs op
de loer kunnen liggen. Normaal gesproken
is deze wisseling van de seizoenen een zaak
die iedereen voor lief neemt. Het hoort er
nu eenmaal bij.
Helaas dreigt dat dit jaar voor veel mensen
anders te gaan worden. Door de oorlog in

Oekraïne en alle daarmee gepaard gaande
ellende en maatregelen, is energie schaars
aan het worden. Schaarse goederen worden duur en dus is de energiecrisis geboren.
Brandstof dreigt voor veel mensen onbetaalbaar te gaan worden.
Ook onze parochie voelt de gevolgen van
de stijgende energieprijzen aan den lijve.
Met name de verwarmingskosten van onze
mooie kerken en andere gebouwen lopen
de spuigaten uit. Daarom is het parochiebestuur samen met de gebouwencommissie
een werkgroep gestart om te bezien hoe we
energie en dus kosten kunnen besparen. De
werkgroep heeft een aantal zaken reeds besloten. Zo zal er gedurende de winter veel
minder en minder warm worden gestookt.
Dit houdt in dat in de Sint-Josephkerk en
de Heilige-Maria Hemelvaartkerk tijdens de
diensten de temperatuur op maximaal 16
graden gehouden wordt. Als er geen diensten zijn, en er dus geen mensen zijn, dient
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het gebouw vorstvrij gehouden te worden.
Voor de Onze-Lieve-Vrouwekerk is er heel
wat anders aan de hand. De defecte verwarming wordt in ieder geval niet vervangen. De
kosten voor dat ene uur dat verwarming nodig is, zijn te hoog. Om in ieder geval ervoor
te zorgen dat de kerkgangers nog enigszins
comfortabel de dienst kunnen bijwonen,
wordt naarstig naar een vorm van infrarood
verwarming gezocht.
Ook voor het parochiecentrum zijn al wat
maatregelen genomen: Zo worden, waar
mogelijk, de lampen vervangen door LED
exemplaren. Met een externe deskundige
gaat gekeken worden hoe we verder kunnen
besparen en verduurzamen.
Albert Kuipers,
Parochie Ontwikkeling

Tegemoetkoming energiekosten
inzetten voor een goed doel?
Beste parochiaan,
U ontvangt deze maanden twee keer een
tegemoetkoming van € 190 in de energiekosten. Heeft u dit bedrag niet nodig en
overweegt u een gift aan een goed doel?
Denk dan aan de parochiële Caritas. Wij
geven al meerdere jaren steun aan onder
andere de Voedselbank en Wij Willen Delen, de doelgroepen die het door de hoge
energiekosten en stijgende voedselprijzen
zo moeilijk hebben.
Wij zullen ook de komende jaren deze
doelen blijven steunen en, indien nodig,
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onze steun vergroten. Bij voorbaat dank
voor uw bijdrage.
Een donatie voor uw medemens in nood;
Bankrekening Caritas Sint Norbertusparochie NL33 RABO 0194 3352 75.
Hans van Nispen
voorzittercaritas@sint-norbertusparochie.nl

Zr. Edith was van 1977 tot 2006 pastoraal werkster in met name de vroegere Heilig Hartparochie. Het onderstaande artikel heeft zij in 2001 geschreven en is destijds in het parochieblad
van de Emmaüsparochie gepubliceerd. De redactie heeft besloten het nog eens te publiceren
omdat het artikel niets aan actualiteit verloren heeft.

Er was voor hen geen plaats in de
herberg...
In het geboorteverhaal van Jezus staat geschreven dat zijn moeder hem neerlegde in
een voederbak voor dieren, want in de herberg was geen plaats voor hen. Laten we die
twee laatste woordjes weg, dan lezen we: ’in
de herberg was geen plaats’.

in ons land te blijven. Het maakt een heel
verschil of je vreemde mensen op de televisie ziet of dat je ze, zoals ik, kent: bij naam,
van gezicht en met hun levensverhaal. Is ons
land echt zo vol of is er ‘voor hen’ geen plaats
in de herberg?

Maakt dat nou zoveel verschil? Ze konden
er toch gewoon niet meer bij? Toch lijkt het
me een heel onderscheid of alles propvol zit.
Of dat er beweerd wordt dat er ‘voor jou’
geen plaats is. Afgewezen worden omdat ‘jij
het maar bent’ is een vernederende en treurige ervaring.

Het spreekt vanzelf dat er wetten en regels moeten zijn, maar je zult maar met je
gezin worden geweigerd aan de grens, met
de boodschap: ‘En verder is het uw probleem…‘, terwijl je echt niet terug durft naar
je vaderland.

We weten niet precies of het de hoogzwangere Maria en Jozef zo overkomen is. Wat we
wel weten, is dat beiden eenvoudige mensen
waren, al stamden ze in de verte nog af van
het koningshuis van David. Voor zulke eenvoudige bezoekers zwaait de deur niet gastvrij open, als het toch al goed bezet is… Zou
er voor iemand met een dikke portemonnee ook geen ruimte gemaakt zijn? Dat vraag
ik me weleens af. Maar door deze afwijzing
deelt Jezus van meet af aan in het lot van
allen ‘voor wie geen plaats is ‘.

Jezus begon zijn leven in het gezelschap van
de minsten. Voor ons, mensen van zijn Kerk,
is dat altijd nog een prikkel om oog en hart
te hebben voor de zwaksten onder ons, voor
hen die ‘nergens een thuis vinden’. Velen verstaan die taak.

De laatste tijd komt me dit heel na aan het
hart, nu ik zelf geconfronteerd wordt met het
lot van vluchtelingen die jaren wachten op
het verstrekken van een ‘status’, het recht om
7

Ik vraag me echter weleens af of we in ons
eigen kerkelijke midden voldoende letten op
de plaats voor de ‘minder mondigen’, de weinig geschoolden, de mensen die van zichzelf
zeggen: ‘Wij zijn maar heel gewone mensen
hoor’. In ons kerkelijk midden spreken en
schrijven we vaak een taal die niet voor iedereen verstaanbaar is. We hebben het over
‘keuzekerk’ of ‘vrijwilligerskerk’, alsof dat de
ware gestalte van de Kerk van Jezus zou zijn.
Mijn voorkeur gaat echter uit naar een brede
vorm van Kerk-zijn, waarin ieder zich in de
naam van Jezus thuis voelt en welkom is.
Veel eenvoudige mensen zeggen met simpele woorden dat zij ‘er graag bij willen horen’,
ook al zijn een aantal van hen niet in staat
om veel bij te dragen, in welk opzicht ook.
Maar dan is het belangrijk dat de Kerk hen

Toe aan een nieuwe inrichting?
- Vloeren
- Zonwering
- Raamdecoratie
- Kasten op maat
- Behang

Gastelseweg 36
4702TB Roosendaal
0165-557558
info@tapijtdrive-in.nl

wat te bieden heeft, minstens een gevoel van
geborgenheid voor levensmomenten ‘als er
eens iets opdoet’.
Met Kerstmis kunnen we die ruimhartigheid
voor allen weer eens oefenen, wanneer vele
feestgangers die er anders niet zijn eventueel
de beste plaatsen vullen. Zijn allen dan van
harte welkom in de volle herberg?
Zr. Edith de Jong, em. pastor

Kerstgedachte
O kerstkind, dat al twintig eeuwen lang
uw liefdesboodschap aan de wereld hebt
getoond,
hoe pijnlijk moet het voor U zijn dat zelfs tot
in deze tijd
diezelfde wereld in haar verwatenheid
uw boodschap slechts met ondank heeft
beloond.
O kerstkind, dat al twintig eeuwen lang
op onze wederliefde hebt gewacht,
wij staan vóór U met het schaamrood op de
kaken
omdat wij, vervuld van zoveel andere zaken
vergeten zij dat U ons die liefde bracht.
O kindje, dat al twintig eeuwen lang op uw
geboortedag
de harten van ons allen voor U wint,
wij willen ons op deze vredesdag bezinnen
en U met vernieuwd elan beminnen,
zodat wij Kerstmis kunnen vieren met de
vreugde van een kind.
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Etalages van hoop in de
Dr. Brabersstraat
Tijdens het weekend van Hartverwarmend
Roosendaal, 10-11 december, willen de gezamenlijke kerken van Roosendaal, samen
met Spirit in Roosendaal, tekenen van hoop
plaatsen in de lege etalages van Dr. Brabersstraat, de meest troosteloze winkelstraat van
Roosendaal.
We gaan in elke etalage een kerststal plaatsen, zo’n twintig in totaal. En een aantal sociale groepen uitnodigen om een etalage te
‘adopteren’ en bij de lege kribbe van het Kind
een boodschap of wens van hoop te plaatsen. De etalages blijven ingericht tot Driekoningen, het weekend van 7-8 januari. Bij het

schrijven van dit bericht, op 8 november, waren de eerste etalages al geadopteerd.
Tevens willen we alle inwoners van de stad
en onze parochianen in het bijzonder uitnodigen om ook een kerststalletje met een
boodschap of wens van hoop voor hun raam
te zetten.
De Werkgroep Etalages van Hoop

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
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Advent en Kerstmis voor kinderen
“Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor Kerst
Zo komt voor jou en mij, het Kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan…”
Op zondag 27 november mag je 1 kaarsje
aansteken.
Maria zit te bidden
tot God, ze houdt van Hem.
Ineens is daar een engel,
die zegt met zachte stem:
“Je zult een Kindje krijgen,
Hij is de Zoon van God.”
Heel even voelt ze twijfel.
Dan zegt ze: “Het is goed.”
Op zondag 4 december mag je 2 kaarsjes
aansteken.
Maria gaat zwanger,
naar Elisabet, haar nicht,
die, al wat maanden langer,
óók in verwachting is.
Ze knuffelen en juichen
om de grote macht van God.
Elisabet haar baby
springt mee in mama’s schoot!
Op zondag 11 december mag je 3 kaarsjes
aansteken.
Jozef kan niet slapen.
Houdt Maria nog van hem?
Moet hij het uit gaan maken?
Dan droomt hij van een stem.
“Je kunt gerust gaan trouwen
met haar, die je bemint.
Zij wordt, uit alle vrouwen,
de moeder van Gods kind.”
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Op zondag 18 december mag je 4 kaarsjes
aansteken.
In ‘t weiland liggen schapen,
daarboven schijnt de maan.
De herders, die half slapen,
zien plots een engel staan.
“Niet schrikken, ik breng vrede!
Een belofte wordt vervuld:
een Kindje, dat u spoedig
in een kribbe vinden zult!”
Op zondag 25 december is het Kerstmis.
Zo zijn we aangekomen
bij de kribbe in de stal.
De pasgeboren Koning
brengt vrede, overal!
Hij wijst ons naar God
en maakt ons mensen één.
‘t Is Kerstmis op de aarde,
’t Is feest voor iedereen!
Bronnen: www.geloventhuis.nl en
www.houvastopschool.nl/bouwsteen/
sterren-aan-de-hemel/

Het verhaal van Jezus’ geboorte
In Nazaret woonde een jonge vrouw. Ze
heette Maria. Ze zou al gauw gaan trouwen met Jozef. Jozef was een timmerman,
maar hij was ook familie van koning David.
Op een dag besloot God om de engel Gabriël naar Maria te sturen. Hij moest haar
vertellen, dat ze een Kindje zou krijgen.
“Dag Maria, God houdt heel veel van
jou”, zei de engel. Maria schrok ervan.
“Wees maar niet bang”, ging Gabriël verder, “God heeft jou gezegend. Je zult een
Kindje krijgen en je moet Hem Jezus noemen, dat betekent “God redt”. Hij is
Gods Zoon en Hij zal voor altijd Koning
zijn. De Koning, die God heeft beloofd.”
Maria luisterde naar alles wat Gabriël zei,
maar ze begreep er niet veel van. Hoe
kon dat nu? Ze had niet eens een man!
Wel begreep ze, dat het God zelf was, die dit
van haar wilde. En de engel zei ook nog, dat
het Kindje door de heilige Geest zou komen.
“Ik wil God graag dienen”, fluisterde ze,
“laat het maar gebeuren, zoals God het wil”.
En nadat ze dat gezegd had, was Gabriël opeens weer verdwenen.
Gabriël had ook iets verteld over Maria’s nicht
Elisabet: dat die ook een kindje zou krijgen.

Maria besloot Elisabet op te zoeken. Toen
Elisabet Maria zag, voelde ze, hoe bijzonder dit Kindje zou worden en ze riep uit:
“Maria, jij bent gezegend door God, net
als het Kindje, dat je krijgt. Wat ben ik blij,
dat je bent gekomen! En mijn kindje is óók
blij, ik voel hem trappelen in mijn buik!”
Uit blijdschap zong Maria een lied voor God.
Een paar maanden later gaf de keizer een bevel aan alle mensen in zijn rijk.
Alle mensen moesten geteld worden en
daarvoor moesten ze terug naar de plaats,
waar hun familie vandaan kwam. Omdat de
familie van Jozef uit Betlehem kwam, gingen Maria en Jozef op weg naar Betlehem.
Het was een lange reis, helemaal vanuit Nazaret. Gelukkig kon Maria af en toe een stukje
op het ezeltje rijden, want ze was zo moe.
Eindelijk waren ze in Betlehem. Het Kindje kon nu elk moment komen en ze wilden graag een slaapplaats vinden. Maar
hoe Jozef ook zocht, er was nergens
in een herberg een plek om te slapen.
Maria was zo moe, dat een herbergier
medelijden met haar kreeg. Hij gaf Jozef en Maria een plaatsje in een stal.
Die nacht, in die stal, werd het Kindje van Maria geboren. “Hij heet Jezus”, zei
ze, want dat had de engel haar gezegd.
Maria en Jozef wikkelden de kleine Jezus in doeken en legden Hem voorzichtig in een kribbe te slapen. Die voerbak voor de dieren leek net een wiegje.
Buiten Betlehem, in het open veld, pasten de herders op hun schapen. Plotseling werd het helemaal licht en zagen ze
een engel van God. Wat schrokken ze!
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De engel zei: “Wees maar niet bang, want ik
heb goed nieuws voor alle mensen. Vandaag
is er een Koning geboren, in Betlehem, de stad
van David. De nieuwe Koning is een pasgeboren Baby. Zijn moeder heeft Hem in doeken
gewikkeld en nu ligt Hij te slapen in een kribbe.”
Opeens was de lucht vol met engelen,
die blij zongen: “Eer aan God in de Hoge!
God houdt van mensen. Hij brengt vre-

de voor iedereen.” De herders dansten
van blijdschap in het rond. Een Koning,
die vrede brengt, dat is goed nieuws!
Ze besloten meteen de nieuwe Koning te
gaan zoeken in Betlehem. Daar vonden ze
Maria, Jozef en het Kindje, precies, zoals de
engel had gezegd.
Bron: www.geloventhuis.nl

Nog enkele tips om met kinderen naar een
filmpje te kijken, te lezen of te knutselen:
• Filmpje “Mariska vertelt het verhaal van
Kerstmis” - https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-b/kerstmis-jaar-b-2020/opening/mini-viering-voor-thuis.html
• Speciaal voor de allerkleinsten vanaf 1 jaar
is het kartonboek met doorkijkjes “Mijn
eerste Kerstmis” van Dick Bruna te koop.
Zo kunnen ook zij kennismaken met het
Kerstverhaal.
• Zelf een adventskalender maken. Op de
website “Mamaliefde” kun je veel leuke
ideeën vinden! https://www.mamaliefde.nl/
adventskalender-maken/

• Draaiplaat herders en koningen knutselen.
Laat de herders en de koningen telkens
weer opnieuw bij Kindje Jezus op bezoek
komen! https://www.doehoek.nl/aandeslag/draaiplaat-herders-en-koningen-483.
html
• En natuurlijk een kleurplaat van het Kerstverhaal van www.kinderwoorddienst.nl

Warme groeten van de werkgroep Kindernevendiensten en Peuterkleutervieringen!

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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Adventsactie 2022

Een goede start voor
ieder kind
Zoals gebruikelijk wordt ook dit jaar de Adventscampagne georganiseerd. Dit keer gaat de campagne over een goede start in het
leven voor ieder kind.
Hoe helpt Adventsactie?
Adventsactie steunt dit jaar vier projecten
die bijdragen aan de gezonde ontwikkeling
van jonge kinderen. In de Democratische
Republik Congo - de voormalige Belgische
kolonie - steunen we een project dat straatkinderen een veilige plek biedt en ze herenigt
met hun familie.
In Kinshasa
Elysee Mbuyi is een jaar of tien en woont in
Kinshasa, de hoodstad van DR Congo. Ze is
geestelijk gehandicapt en lijdt ook aan epilepsie. Op een kwade dag was ze het huis uitgelopen en steeds verder afgedwaald, zodat ze
de weg niet meer terugvond. Waarschijnlijk
mede door de angst kreeg ze een epileptische aanval. Een aantal omstanders dacht dat
ze bezeten was door de duivel en wilden
haar doodslaan. Gelukkig kwam een politieagent tussenbeide en vroeg waar ze woonde.
Maar Elysee kon maar twee dingen zeggen:
de naam van haar vader en boda. Dat is een
bromfiets die gebruikt wordt als taxi: de passagier gaat gewoon achterop zitten.
De agent bracht haar naar een opvanghuis
voor straatkinderen en de medewerkers
daar hebben dagenlang iedereen in de buurt
aangesproken met de vraag: “weten jullie
waar boda bodarijder Jean-Claude woont?
En na dagen kregen ze het goede adres.Toen

ze daar aankwamen stond moeder net huilend haar spullen in te pakken: haar man wilde haar verstoten omdat ze niet beter op
Elysee had gepast. Maar nu was er weer een
moeder nodig, dus kon ze blijven.
Elysee heeft geluk gehad: ze heeft een thuis.
Maar in Kinshasa leven ruim 30.000 kinderen
op straat. Adventsactie steunt project Ndako
Ya Biso (Ons Huis). Waar bij medewerkers
de kinderen van straat halen en zorgen voor
een veilig onderkomen, eten, kleding, gezondheidszorg en onderwijs. De kinderen krijgen
ook psychische hulp om traumatische ervaringen te verwerken. En men probeert ze te
herenigen met hun familie die dan ook begeleiding krijgt.
Help Adventsactie dit project te ondersteunen. Heel de advent, vanaf zaterdag 26 november tot en met kerstmis, staan er bussen achter in de kerk voor uw bijdrage. Eén
van de vier weekenden is speciaal gewijd
aan deze actie. Welk weekend wordt meegedeeld via de nieuwsbrief en het mededelingenblad.
Mocht u dit allemaal gemist hebben, doneer
aan Adventsactie: NL89 INGB 0653 1000 00
t.n.v. Adventsactie, Den Haag of via
www.adventsactie.nl
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Sfeervolle kerstmarkt & Sing-in
in Sint-Josephkerk
Op zaterdag 10 december van 10.00 uur
tot 14.00 uur en zondag 11 december van
12.30 uur tot 16.00 uur is er weer een grote kerstmarkt met de verkoop van allerlei
kerstspullen zoals: kerststallen/groepen,
kerststukjes, kerstversieringen, kerstverlichting, kerstkaarten, kerstboeken, kerstmuziek (lp’s, singles, cd’s) en dvd’s. Ook is
het, tegen een kleine vergoeding, mogelijk
om met de kerstman op de foto te gaan.
Tevens is er op zondag 11 december, een
Sing-in van 13.30 uur tot 16.00 uur. Tijdens
deze Sing-in zal een samengesteld koor, met

Kerststallen
bezichtigen
Na elke viering is het mogelijk de kerststallen
te bezichtigen. Of er nog extra mogelijkheden geboden worden, is op dit moment nog
niet bekend. Houd daarvoor de website en
nieuwsbrief in de gaten.
In Nispen is op 17 december de Kerstloop,
die start vanuit de kerk, de kerststal (zie de
cover van dit blad) is dan al te bewonderen.
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leden van diverse koren uit de parochie en
seniorenharmonie Harvano, bekende kerstliederen ten gehore brengen. U kunt uit volle
borst meezingen, rustig genieten van de samenzang of wat kerstinkopen doen op de
kerstmarkt. Op beide dagen is er koffie, thee,
fris en (glüh)wijn.
Kinderen kunnen tijdens de Sing-in hun eigen
kerstversiering maken. Deze middag is echt
een familieactiviteit: jong en oud zullen elkaar
ontmoeten. De toegang is gratis en de totale
opbrengst is voor het onderhoud van de Sint
Josephkerk en het Parochiecentrum.

Vieringen in de kerstweek t/m nieuwjaarsdag
Mogelijk zijn er nog wijzigingen in het overzicht, kijk voor de actuele informatie op onze site!
Tijdens de vieringen in de lichtblauwe balken wordt een livestream opgenomen. De linkjes naar deze
vieringen worden zoveel mogelijk in de nieuwsbrieven vermeld én zijn altijd op de website
www.sint-norbertusparochie.nl te vinden.

Uur

Kerk

Voorganger

Muziek

20.30

Kerstavond - zaterdag 24 december
Sint Joseph
Igo Renjaan
beide koren / F. Voeten
gezinsviering/jongeren
Onze Lieve Vrouw
Igo Renjaan
St. Alfonsus / T. Raats
Sint Joseph
Marc Lindeijer SJ
gemengd&gelegenh. /
A. Oerlemans
Heilige Maria Hemelvaart
Bert Wooning em.
Cadans / H. Reijs

22.00

Onze Lieve Vrouw

09.30

Onze Lieve Vrouw

09.30

Heilige Maria Hemelvaart

Marc Lindeijer SJ

St. Caecilia / D. Wauters

11.00

Sint Joseph

Igo Renjaan

11.00

gemengd&gelegenh. /
A. Oerlemans
jongerenkoor

Onze Lieve Vrouw
Els Ettes em.
peuterkleuterviering
Tweede Kerstdag - maandag 26 december
Sint Joseph
Pastorale team
beide koren / F. Voeten
dinsdag 27 december
Mariagaard
Marc Lindeijer SJ
donderdag 29 december
Mariagaard
Igo Renjaan
zaterdag 31 december
Sint Joseph
Bert Wooning em.
gelegenheids / F. Voeten
Oudjaarsdienst
zondag 1 januari
Onze Lieve Vrouw
Pastorale team
St. Alfonsus / T. Raats
Nieuwjaarsdienst

18.00
20.00
20.00

11.00
09.00
09.00
17.00

11.00

Marc Lindeijer SJ
Langdonk / J. Buijs
Kerstmis - zondag 25 december
Bert Wooning em.
St. Alfonsus / T. Raats
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Terugblik activiteiten

9 oktober Ziekenzalving/zegening Sint Josephkerk

Oktober Rozenkransgebed Onze Lieve Vrouwekerk

Allerzielen 2 november Heilige Maria Hemelvaartkerk

zegenen Hubkes 3 november

16

t
a
a
l
p
kleur
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Missionaire Sint-Norbertusparochie
in wording
De conferentie
In maart vertrokken drie parochianen – Ad
Stofmeel, Hans Steinebach en Mieke Stroop
– met ondergetekende naar Breda voor de
tweedaagse conferentie over de missionaire
parochie. We waren er met zo’n duizend katholieken uit Nederland en Vlaanderen om
ons te bezinnen op de toekomst van de Kerk,
met inleidingen, getuigenissen en gebed. De
organisatie was uitstekend, de inspiratie groot.
Eenmaal terug in Roosendaal vroegen we ons
af: kan dat hier ook, zo’n missionaire parochie? We zijn inmiddels zo gewend om klein
te denken, om te zwijgen over ons geloof…
In Breda hadden we echter gezien dat je als
katholiek ook enthousiast kunt zijn, blij, trots
zelfs, en dat vernieuwing mogelijk is, als je God
maar de ruimte geeft.
Het tijdschrift
Toen in september het tijdschrift van de conferentie uitkwam, hebben we de parochianen
de gelegenheid gegeven om het met korting
te bestellen. In plaats van vier reageerden er
nu zestien, dus viermaal zoveel, wat een goed
teken was. Vervolgens heb ik de inschrijvers
uitgenodigd voor een reeks van drie gespreksavonden, waarop we samen het tijdschrift gingen lezen en nadenken wat de inhoud voor
onze parochie kan betekenen.
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Van de zestien reageerden er twaalf, van wie
er twee zeiden dat ze graag zouden meedoen,
maar helaas niet konden vanwege hun leeftijd
of gezondheid. Ze zouden er echter voor bidden, iets waar ik heel blij mee ben, want parochievernieuwing zonder gebed bestaat niet.
Zo hebben we dus een groepje van uiteindelijk elf ‘apostelen’ (een even gemêleerd gezelschap als destijds) plus twee bidders thuis,
die de rol van Maria vervullen. Uitgangspunt:
het artikel dat de drie inleidingen van James
Mallon samenvat, over visie, hoe beginnen en
leiderschap.
Onze visie
Op de eerste avond, 12 oktober, formuleerden we onze visie aldus:
“Wat willen we, zonder meteen praktisch te
worden? We ervaren ons geloof als een groot
geschenk, ‘het beste deel’. We zijn blij en dankbaar deel uit te mogen maken van een geloofsgemeenschap (de Kerk) die zoveel heeft
en zouden daar graag meer voor (durven)
uitkomen.
“We willen graag overdragen wat ons raakt,
wat ons bezielt. We willen onze gemeenschap
weer zien groeien (volle kerken!), we willen
zeker de jeugd bereiken, maar uiteindelijk alle
mensen die zoeken naar diepgang in het leven
(Jezus richtte zich tot alle mensen). We willen ons geloof ook met elkaar delen, in kleine
groepjes, over de grenzen van de christelijke
kerken heen, en rond ons vieren, onze activiteiten uitbouwen, met name diaconie en spiritualiteit.
“We worden geïnspireerd door de eerste
christenen, ‘die zich ernstig toelegden op de
leer van de apostelen, trouw bleven aan het

gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en in het gebed’ (Handelingen 2,42).
“Voor onze droom moet God onmisbaar
zijn! (James Mallon) We zijn ons ervan bewust dat wij alleen maar kunnen zaaien
en dat de wasdom van God moet komen
(1 Korintiërs 3,7).”
Hoe beginnen?
Op de tweede avond, 26 oktober, verdiepten
we ons in de acht startpunten van James Mallon en pasten die toe op onze eigen situatie:
“We hebben lang gesproken over passie en
inspiratie. We moeten allemaal passie hebben
voor de missionaire parochie, maar de inspiratie verwachten we toch minstens voor een
deel van de pastores, die liefst niet te veel gewisseld worden. We putten inspiratie bijv. uit
preken die het evangelie en ons dagelijks leven op elkaar laten aansluiten.
“Uiteindelijk echter, moeten we zelfstandig
kunnen werken. De vorming van lekenleiders
is daarbij van groot belang. Wie zijn voor ons
influencers in de parochie? Mensen (vooral
vrouwen) die zich dienstbaar maken, die zich
inzetten voor het algemene goed zonder de
schijnwerpers te zoeken; ze hebben geen leidersfunctie, maar wel gezag.
“Hoe kunnen we werk maken van meer
saamhorigheid, meer bezieling, meer enthou-

siasme, om dat ook te kunnen uitstralen en bij
gelegenheid er zelfs van te getuigen? Want dat
laatste blijft moeilijk: er is een spanning tussen
onze passie en de schroom die we voelen om
deze te delen.
“Concreet werden genoemd: meer welkom
heten voor en na de viering; de opening van
kerken als huis van rust en gebed, niet alleen
als museum; eucharistische aanbidding; geloofsgesprekken; de Alpha-cursus voor niet/
minder/andersgelovigen.
“De missionaire parochie komt niet tot stand
door de organisatie te veranderen, maar door
andere mensen te worden, door innerlijke
vernieuwing en groei. De beste pr is het voorleven van het evangelie.”
Leiderschap
Bij het schrijven van dit artikel moest de derde
avond nog plaatsvinden, maar als ik even spiek
in het artikel van James Mallon, dan speelt de
heilige Geest een heel belangrijke rol in de
leiding van een missionaire parochie… Ik ben
benieuwd!
PS. Voelt u zich geïnspireerd om mee te denken én mee te doen, want dit moet niet alleen
bij woorden blijven, meld u dan bij mij. Viermaal vier is zestien, viermaal zestien is… 64!
Pastoor Marc Lindeijer SJ

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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Heb je even voor mij
Ineens stond hij daar. Nou ja, vanuit een gebogen houding en uit een ooghoek zag ik iemand naar het Alphonsuszaaltje lopen.
Hij stelde zich voor als Marc Lindeijer.
Ik stond dus tegenover de pastoor.
Een bundeltje papier in zijn hand en ondergetekende met een handveger en blik.
We spraken over van alles en nog wat, maar
voornamelijk over het werk van de vrijwilligers in de Sint Norbertusparochie. Voor
mijzelf hield dat een aantal jaren geleden op.

Mooi was die tijd... Maar koren werden opgeheven. Niets blijft zoals het was.
Als ik het zaaltje binnenstap voor het schoonmaken kan ik zomaar de klanken en de pianobegeleiding van ons aller Toni Raats terughalen, want ze blijven in deze ruimte verankerd.
Ja, de pastoor maakte wat tijd voor mij vrij.
Jeanine van Rooij

Het Alphonsuszaaltje heeft nog wel een speciaal plekje in mijn hart, vanwege de jarenlange koorrepetities met gelijkgestemden.

Verkenners in de kerk
Op 22 oktober hebben wij (de welpen
van Scouting Fridtjof Nansen) een bezoek gebracht aan de Onze Lieve Vrouwekerk. Samenleving staat namelijk hoog in
het vaandel, dus vinden we het belangrijk
om onze horizon te verbreden en de wijde wereld in te trekken om te leren over
onze samenleving. In de kerk hebben wij
dit gedaan met behulp van een educatieve
speurtocht die ons langs alle hoogtepunten van de kerk leidde. We hebben er veel
van geleerd!
Jeske Mies, Welpenleiding bij Scouting
Fridtjof Nansen
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Vormselvoorbereiding nieuwe stijl
Hoe kunnen we onze vormelingen en ouders meer bij het leven van onze geloofsgemeenschap betrekken? Die vraag komt elk
jaar weer terug in de vormselwerkgroep. De
ouders brengen hun kinderen naar de voorbereidingsavonden en op de grote dag is
iedereen aanwezig, maar daarna wordt het
vaak weer stil. De kinderen zijn gevormd,
maar niet betrokken geraakt, moeten we dan
concluderen. Dat geldt voor hun, dat geldt
voor het hele gezin, want op die leeftijd doe
je de dingen toch liefst samen, ook naar de
kerk gaan!
Vandaar dat we het dit jaar eens over een andere boeg willen gooien. De kinderen worden met hun ouders uitgenodigd om deel te
nemen aan de zondagsviering in de Sint-Josephkerk om 11.00 uur. Tijdens de viering
krijgen de kinderen in een nevenprogramma
vormselcatechese. Ook voor de ouders is
er enkele malen een informatief nevenprogramma tijdens de viering. We verwachten
dat minstens één ouder aanwezig is, maar
natuurlijk mag ook het hele gezin komen! Na
de viering is iedereen hartelijk welkom om
nog een kopje koffie of thee te drinken met

de andere ouders en vormelingen.
De data van de voorbereiding zijn: 22 januari, 12 februari, 12 maart, 26 maart, 9 april
(Pasen) en 14 mei. Het vormsel wordt weer
toegediend op Pinksteren, 28 mei, om 11.00
uur in de Sint-Josephkerk. Deelname aan het
hele programma is verplicht voor het ontvangen van het vormsel. We hopen echter
dat de nieuwe vorm zó aantrekkelijk zal zijn,
dat het niet voelt als een plicht, maar als een
genoegen, een echt ‘feest van de Geest’.
Aanmelding kan via de website van de
parochie. Voor meer informatie kunnen ouders (of vormelingen zelf, waarom niet) mailen aan Ria Hoevenaars:
wahhoevenaars@home.nl
De vormselwerkgroep

Kledingbank Sant’Egidio
druk bezocht
EINDELIJK!! De kledingbank van Sant’Egidio
heeft zijn deuren geopend. Op 5 oktober
om precies 14.00 uur stapte de eerste gast
de mooi opgeknapte ruimte van onze winkel binnen. Ook de vluchtelingen uit Oekraïne
weten inmiddels deze kledingbank te vinden.
Het heeft even geduurd. Niet omdat er geen
kleding werd gedoneerd, maar ook wij hadden
21

tegenwind door corona. Bovendien waren de
kamers die we in gebruik konden nemen op
de bovenste etage van het klooster op de
Kade 23 (naast de Onze Lieve Vrouwekerk)
toe aan een flinke opknapbeurt. Met acht vrijwilligers vormen we een zeer gemotiveerd
team dat zich graag inzet voor dit mooie doel.
Op de 2e en 4e woensdag van de maand van
14.00 tot 16.00 uur zijn mensen met een kleine beurs uit Roosendaal van harte welkom.
Heeft u tweedehandskleding die een nieuw

leven waard is? Voor het inleveren daarvan
kunt u de 2e en 4e zaterdag van de maand,
van 10.00 tot 11.30 uur, terecht op dezelfde
locatie.
Monique van Irsel
Coördinator kledingbank

Herstel van het dak
Sint-Josephkerk is bijna gereed
Volgens plan zijn de herstelwerkzaamheden
aan het dak van de rijksmonumentale kerk in
december gereed.
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Het is een flinke klus geweest, die door de
grote storm Eunice eind februari is ontstaan.
Omdat er ook al groot onderhoud aan het
dak was gepland voor 2023, zijn deze werkzaamheden samengevoegd. De 6 maanden
durende voorbereidingstijd was nodig, omdat
de verzekering en de Gemeente Roosendaal
eisten dat de nieuwe dakpannen extra vastgezet moesten worden. Dit om bij volgende
stormen het afwaaien tot een minimum te
beperken. Er is een adviesrapport gemaakt
om op de juiste manier de pannen extra te
verankeren. In overleg tussen de verzekering,
het Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
het Bisdom, de gemeente en het parochiebestuur is een goed plan gemaakt. Na deel 1
van de restauratie in de periode 2009-2011,
is nu deel 2 bijna gereed. Een hele geruststelling.Voor het kleinere deel 3, hoofdzakelijk het
vervangen van het pannendak aan de achterzijde van de kerk boven de Absis, zal volgend
jaar rijkssubsidie worden aangevraagd. Daarna
is de Sint Josephkerk hopelijk weer voor vele
jaren in een goede bouwkundige staat.

Actie Kerkbalans 2023 komt eraan
Kerkbalans is een landelijke campagne en initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Evangelische
Broedergemeente en de Oud-Katholieke
Kerk. Met meer dan 2.000 deelnemende kerken is het de grootste fondsenwervende actie
in Nederland. Parochies en gemeenten krijgen
geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor
hun leden en de samenleving.
De actieperiode loopt van 14 tot en met 28
januari 2023. Het thema is ook dit jaar ‘Geef
vandaag voor de kerk van morgen’. Op deze
plaats vragen wij uw aandacht voor deze actie
die van groot belang is voor onze Sint Nor-

bertusparochie. We hopen dat we ook in
2023 weer op u mogen rekenen!
Vandaag voor de kerk van morgen
Slogan van de Actie Kerkbalans is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen.’ Want kerken
willen ook voor de generaties die komen van
betekenis zijn. Wanneer kerkleden vandaag
geven, kan de kerk ook in de toekomst blijven
doen waar ze al eeuwenlang voor staat: omzien naar elkaar.
Lees meer over de actie op
www.kerkbalans.nl of op
www.sint-norbertusparochie.nl.

Grafzerken

Uitvaartwinkel

Hensen

Stationsstraat 98, 2910 Essen
www.begrafenissenhensen.be

0032 3 667 20 95

OPENINGSTIJDEN
ma
09.00 - 17.00
di en wo 09.00 - 21.00
do
09.00 - 18.00
vr
08.00 - 18.00
za
gesloten
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Boek ‘Op de Kapelberg’
Sinds kort is het rijk geïllustreerde boekje ‘Op de Kapelberg’ voor € 9,95 verkrijgbaar op verschillende plaatsen. Dat zijn het
parochiecentrum naast de Sint Josephkerk,
de VVV, museum Tongerlohuys, boekhandel
De Boekenwurm in de Molenstraat en Kantoorboekhandel Blz. in winkelcentrum Kortendijk. Ook kunt u het boekje bestellen via
spiritinroosendaal@gmail.com.
Het boekje is uitgegeven naar aanleiding van
het 125 jarig jubileum van De Kapelberg en
het is een gezamenlijke inspanning van de
Kerkelijke Instelling De Kapelberg en Spirit
in Roosendaal. Vanaf december 2021 tot augustus 2022 is het tot stand gekomen. Velen
o.a. Bert Klijs, Ad van Wesel, Harrie Schalken,
Stefan Tielen en Vincent Schoenmakers hebben een bijdrage geleverd. Daardoor kon een
prachtig boekje samengesteld worden door
de redactie.
‘Op de Kapelberg’ bestaat uit twee delen.
Deel 1 verhaalt de geschiedenis van de kapel.
Die beslaat de periode van de late Middeleeuwen tot nu. We lezen over de vroegste
legenden, over de drie restauraties met ‘Maria in een zeecontainer’ en over het ‘komen
en gaan’ van de Mariabeelden waaronder de
Zwarte Madonna. Deel 2 belicht de Kapelberg als ‘Pelgrimsoord’. We staan stil bij Koos
en Wim Tielen, die 50 jaar lang voor de kapel
zorgden, en bij de huidige zorgdragers. En natuurlijk komen de bezoekers van nu veelvuldig
aan het woord. Sommige hebben hun ervaringen in verhaalvorm voor het boekje opgeschreven, van andere hebben we de briefjes
afgebeeld die in de kapel op de prikborden
zijn achtergelaten.
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In museum Tongerlohuys kunt u nog tot en
met 27 november een kleine tentoonstelling
bekijken over De Kapelberg met o.a. een bijzondere smartenkrans, schilderijtjes, een devotiehoek gewijd aan Maria, getuigenissen op
video van de familie Davis en een interview
met het echtpaar Onno en Hanneke de Vries.
Van harte bevelen wij u het boekje en een
bezoek aan museum Tongerlohuys aan.
Redactie boekje ‘Op de Kapelberg’, bestaande uit Marius Broos, Dymph van den Bossche,
Marjeet Verbeek en Tineke Engelen

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

Sint Josephkerk in de dagkapel/Sacristie

zaterdag

17.00 uur

Mariagaard

zondag

09.30 uur

Heilige Maria Hemelvaart

zondag

09.30 uur

Onze Lieve Vrouwekerk

zondag

11.00 uur

Sint Josephkerk

dinsdag

09.00 uur

Mariagaard

Eucharistieviering

donderdag

09.00 uur

Mariagaard

Eucharistieviering

Elke week

Maandelijks
1e en 3e dinsdag

14.30 uur

Sint Josephkerk

Rozenkransgebed

e

19.00 uur

Onze Lieve Vrouwekerk

Taizéviering

e

10.00 uur

Onze Lieve Vrouwekerk

Stille zaterdag

e

1 zondag

11.00 uur

Onze Lieve Vrouwekerk

Peuterkleuterviering 1

2e woensdag

1 donderdag
1 zaterdag

14.00 uur

Steunpunt Zuid

Eucharistieviering

e

18.00 uur

Sint Josephkerk

Vietnamese viering

e

18.00 uur

Onze Lieve Vrouwekerk

Gebedsviering Sant’Egidio

e

3 zondag

11.00 uur

Sint Josephkerk

Kindernevendienst 1

4e woensdag

14.00 uur

Steunpunt Zuid

Seniorenviering

5e zondag

14.00 uur

Sint Josephkerk

Armeense viering

2 zondag
3 donderdag

1

De Roosendaalse

Stomerij
Ook
uw voor al
kle
repa dingrati
e

President Kennedylaan 152 • Roosendaal

bij hoogtijdagen zijn er extra peuter-kleutervieringen
en kindernevendiensten, voor actuele data kijk in de
kalender op de site of lees het in de nieuwsbrieven
en het overzicht in dit blad.

KOSTELOOS
OPHALEN &
BEZORGEN

T 0165 - 54 26 13
E info@deroosendaalsestomerij.nl

WWW.DEROOSENDAALSESTOMERIJ.NL
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Familieberichten
Gedoopt
Datum
18-09-2022
25-09-2022
25-09-2022
09-10-2022
16-10-2022
16-10-2022
16-10-2022
23-10-2022
30-10-2022
30-10-2022
30-10-2022
06-11-2022
13-11-2022
13-11-2022

Naam
Céline Basil
Lodi Fens
Mauri Fens
Djévaina Jongenelen
Domantas Motiejaitis
Sjuul Hagtingius
Noor Hagtingius
Noralynn Wolkenfelt
Sam Huijsmans
Simon Huijsmans
Femm Brosens
Eden Kroon
Abbey Heck
Neil Heck

Locatie
Onze Lieve Vrouwe
Mariagaard
Mariagaard
Onze Lieve Vrouwe
Sint Joseph
Sint Joseph
Sint Joseph
Mariagaard
Heilige Maria Hemelvaart
Heilige Maria Hemelvaart
Heilige Maria Hemelvaart
Onze Lieve Vrouwe
Mariagaard
Mariagaard

Naam
Jaantje Vos – Luijkx
Jo Suijkerbuijk - de Hoon
Wim Boekraad
Christ Roovers

Leeftijd
91 jaar
88 jaar
85 jaar
88 jaar

Overleden
Datum
09-09-2022
08-10-2022
26-10-2022
27-10-2022
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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
ma

28.11

12.00

Parochiecentrum

Spirit: Start cursus mystieke tekstlezing

wo

30.11

12.00

Residentie De Kroeven Adventsmaaltijd

vr

25.11

14.00

Parochiecentrum

Spirit: 1e deel ‘Beschutte plekken in
film en literatuur’

ma

05.12

10.00

Onze Lieve Vrouwe

Meditatie

wo

07.12

12.00

Residentie De Kroeven Adventsmaaltijd

vr

09.12

14.00

Parochiecentrum

Spirit: 2e deel ‘Beschutte plekken in
film en literatuur’

za

10.12

10.00

Sint Joseph

Kerstmarkt

za/zo

10.1211.12

Binnenstad Roosendaal Hartverwarmend Festival

10.1208.01

Dr. Brabersstraat

Kerstproject: Kerststallen en boodschappen van hoop in etalages
Kerstmarkt/Sing-In

zo

11.12

13.00

Sint Joseph

wo

14.12

12.00

Residentie De Kroeven Adventsmaaltijd

wo

21.12

12.00

Residentie De Kroeven Adventsmaaltijd

ma

09.01

10.00

Onze Lieve Vrouwe

ma

16.01

Meditatie

Sluitingsdatum insturen kopij parochieblad nr 1 2023
redactie@sint-norbertusparochie.nl

Ieder maand op vaste dagen
1e za van de
maand

10.0012.00

Sint Josephkerk

Inzameling kleding voor Cordaid-Mensen in Nood, nog bruikare spullen,
boeken, platen, cd’s, dvd’s

Elke 2e en
4e do van de
maand

10.00

Buurtcentrum
Kalsdonk

Koffieochtend Het Lichtpunt
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Informatie
Sint Norbertusparochie
St. Josephstraat 2, 4702CW Roosendaal,
telefoon: 0165 534667
E-mail: (financiën)
administratie@sint-norbertusparochie.nl
(overige zaken) secretariaat@sint-norbertusparochie.nl
Website www.sint-norbertusparochie.nl
Bankrekening RABO bank: NL 36 RABO 0147982898
(niet voor betaling van de parochiebijdrage)
ANBI of RSIN nummer van de parochie: 823820312
Parochiebestuur:
Pastoor 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
ontwikkeling), communicatie (vacature).
Pastoraal team:
Marc Lindeijer SJ (pastoor), Antony Varghese SVD
(kapelaan), Igo Renjaan SVD (kapelaan), Petra de Bruijn
(teamassistente)
E-mail: teamassistent@sint-norbertusparochie.nl
Sint Josephkerk
St. Josephstraat 2, 4702 CW, Roosendaal,
telefoon: 0165 534667
E-mail: secretariaat-emmaus@sint-norbertusparochie.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)

Comfortabel én stijlvol
• (Semi-)Orthopedische
schoenen
• (Sport)Steunzolen
• Schoenaanpassingen
• Winkel met prachtige
merkschoenen

• Podotherapie
• Therapeutisch
elastische kousen
• Medisch pedicure
• Werkschoenen
• Loopanalyse

Bosstraat 79
4704 RL Roosendaal
T 0165 55 09 45
E info@van-mook.nl
www.van-mook.nl
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Onze Lieve Vrouwekerk
Kade 23, 4703 GA, Roosendaal,
telefoon: 0165 534645
E-mail: secretariaat-olvrouwe@sint-norbertusparochie.nl
Bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 11.30 uur
IBAN: NL 16 INGB 0001152965St 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
E-mail: ggmariahemelvaart@sint-norbertusparochie.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

Persoonlijke zorg bij het laatste afscheid...
Dag en nacht bereikbaar 0165 - 36 45 66
www.verbraak-uitvaart.nl
Bergsebaan 104 - 4709 AR Nispen

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, heeft zich inmiddels ontwikkeld tot
uitvaartverzorger en heeft de kneepjes van het vak door de jaren heen meegekregen van Margaret.
Ook als u een uitvaartverzekering heeft 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

