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Voorwoord
Deze gids van de Rooms-katholieke Parochie H. Bernardus van Clairvaux, kortweg de Bernardusparochie, is een handzame wegwijzer voor allen die belang stellen in hetgeen er in onze parochie leeft
en gebeurt. Tevens is deze gids een welkomstgroet aan allen die onlangs in onze parochie zijn komen
wonen. Zo willen we met dit boekje het contact tussen u en onze parochie bevorderen.
Het is verheugend om te zien dat heel veel mensen zich medeverantwoordelijk voelen voor onze
geloofsgemeenschappen. Ze zijn actief in vele werkgroepen. Hun contactgegevens zijn in deze gids
vermeld. Neem gerust contact op als u ergens uw steentje wilt bijdragen. We hechten veel waarde aan
uw inbreng en medewerking. Geloven en kerk-zijn doe je immers niet alleen. We hebben elkaar nodig
om ons geloof te leren, te vieren en te doen.
Met vriendelijke groet,
mede namens het parochiebestuur
en het pastoraal team,
Maickel Prasing, pastoor
De parochie: een stukje geschiedenis
In 2007 verscheen een beleidsnota van het Bisdom van Breda met als titel ‘In de duizend gezichten van
Uw volk’. Hierin werd een visie gegeven op de ontwikkelingen in Kerk en wereld en op de mogelijke
gevolgen daarvan voor de parochies in het bisdom. In de beleidsnota werden parochies opgeroepen
om in hun regio te zoeken naar vormen van intensieve samenwerking en daaraan – zo mogelijk –
organisatorische en bestuurlijke consequenties te verbinden. Na het verschijnen van de beleidsnota
zijn ook de zeven parochies, die al samenwerkten in de Interparochiële Vereniging regio Oudenbosch,
met elkaar in gesprek gegaan. Die gesprekken hebben ertoe geleid dat met ingang van 1 september
2013 de Bisschop van Breda heeft besloten de zeven parochies in de regio op te heffen en samen te
voegen tot de Rooms-katholieke Parochie H. Bernardus van Clairvaux, gevestigd in Oudenbosch.
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H. Bernardus van Clairvaux, pelgrim in kerk en wereld
Leidraad in het leven van de heilige Bernardus van Clairvaux was dat bidden en werken, ora et labora,
onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Dat ideaal gaf hij vorm in de kloosterorde van de Cisterciënzers, die hun abdijen vaak in laaggelegen gebieden en op arme grond bouwden. Met veel inzet
cultiveerden de monniken het land en verspreidden het geloof door kerken te bouwen in de agrarische
nederzettingen die ontstonden. Het is waarschijnlijk om die reden dat de St. Bernardusabdij van
Hemiksem in de 13e eeuw het woeste en moerassige land tussen Breda en Bergen op Zoom in bezit
kreeg. Zo werd Oud Gastel de eerste cisterciënzerparochie in wat nu het Bisdom van Breda is, en de
moederparochie van de parochies in Hoeven en Oudenbosch. Nadat de Abdij van Hemiksem was
opgeheven werd de St. Bernardusabdij van Bornem pastoraal verantwoordelijk voor deze parochies.
Vanwege deze historische banden en de bijzondere band met de heilige Bernardus, van wie de vele
afbeeldingen in onze kerken getuigen, laat onze parochie zich naar deze leidsman, vredestichter en
vereerder van Maria noemen: parochie H. Bernardus van Clairvaux.
Net als aan Bernardus is ons het geloof gegeven, maar stelt het ons ook voor de opgave dat steeds
opnieuw te voeden door te luisteren naar de heilige Schrift en die te overwegen, door de sacramenten
te vieren en door oog en oor te hebben voor onze naasten, dichtbij en veraf. Onze parochie ziet het als
haar opdracht een plaats van samenkomst te zijn en te bieden voor catechese, liturgie en diaconie en wil
zich daarbij laten leiden door het leven van de heilige Bernardus, die getuigde van een levendig geloof,
een vaste hoop en een vurige liefde. Met zijn leven en werken en met zijn verkondiging wijst Bernardus
een weg van daadwerkelijk geloof. De inspiratie die Bernardus Kerk en wereld in zijn tijd heeft gegeven
kan ook ons richting wijzen op onze weg door het leven en voeden bij de keuzes die we maken. Daarom
hebben we onze parochie als motto gegeven ‘Pelgrim in kerk en wereld’. De inspiratie van de heilige
Bernardus roept ons op een bijdrage te leveren aan het komende Rijk van God waarin geluk, vrede en
gerechtigheid daadwerkelijk worden nagestreefd, en daarmee aan een betere wereld.
Geloofsgemeenschappen
Onze parochie bestaat uit zeven geloofsgemeenschappen.
- Bosschenhoofd: H. Hart van Jezus
kerk
Pastoor van Breugelstraat 51
secretariaat Pastoor van Breugelstraat 52, 4744 AD Bosschenhoofd
telefoon
06 165 40 840
email
info@bernardusparochie.nl
- Hoeven: St. Jan de Doper
kerk
St. Janstraat 40
pastorie
St. Janstraat 38, 4741 AR Hoeven
telefoon
0165 502 336
bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag
van 09.30 uur tot 11.30 uur
email
hoeven@bernardusparochie.nl
- Oud Gastel: H. Laurentius
kerk
Kerkstraat 3
pastorie
Korte Dreef 4, 4751 HZ Oud Gastel
bereikbaar op maandag en vrijdag
van 10.00 uur tot 12.00 uur
telefoon
0165 511 286
email
oudgastel@bernardusparochie.nl
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- Oudenbosch: Basiliek H.H. Agatha en Barbara
kerk
Markt 57
pastorie
Markt 59, 4731 HN Oudenbosch
bereikbaar op werkdagen
van 09.00 uur tot 12.00 uur
telefoon
0165 330 502
email
basiliek@bernardusparochie.nl
- Oudenbosch: H. Paulus
secretariaat Markt 59, 4731 HN Oudenbosch
bereikbaar op werkdagen
van 09.00 uur tot 12.00 uur
telefoon
0165 330 502
email
basiliek@bernardusparochie.nl
- Stampersgat: H.H. Martelaren van Gorcum
secretariaat Korte Dreef 4, 4751 HZ Oud Gastel
bereikbaar op maandag en vrijdag
van 10.00 uur tot 12.00 uur
telefoon
0165 511 286
email
oudgastel@bernardusparochie.nl
- Standdaarbuiten: H. Johannes de Doper
secretariaat Markt 59, 4731 HN Oudenbosch
bereikbaar op werkdagen
van 09.00 uur tot 12.00 uur
telefoon
0165 330 502
email
basiliek@bernardusparochie.nl
Pastoraal team
Voor onze parochie is een pastoraal team aangesteld, dat in opdracht en met zending van de Bisschop
van Breda de algemene pastorale taken voor de geloofsgemeenschappen verricht. Het team bestaat uit
de volgende personen:
Maickel Prasing, priester
Hij is benoemd tot pastoor van onze parochie en draagt als zodanig de bestuurlijke en pastorale
eindverantwoordelijkheid. Hij richt zich voornamelijk op de dagelijkse leiding van onze parochie en
heeft daarnaast als aandachtsgebied de liturgie. Met ingang van 1 januari 2017 is hij tevens (waarnemend) pastoor van de Immanuelparochie in Zevenbergen. Hij is bereikbaar op de pastorie van de
Basiliek in Oudenbosch, 0165 330 502, in dringende gevallen 06 209 67 985,
pastoor@bernardusparochie.nl.
Peter Hoefnagels, diaken
Hij is benoemd tot teamleider en heeft daarnaast als aandachtsgebieden diaconie en oecumenische
samenwerking. Met ingang van 1 januari 2017 is hij tevens (waarnemend) teamleider in de Immanuelparochie in Zevenbergen. Hij is in principe op maandag, woensdag en donderdag bereikbaar op de
pastorie van de Basiliek in Oudenbosch, 0165 330 502, of anders 06 285 72 937,
diaken@bernardusparochie.nl.
Alex Schuerman, priester-assistent
Hij verzorgt vieringen in het weekeinde en incidenteel doopvieringen en uitvaarten. Hij is bereikbaar
op 0164 248 005, alex.schuerman@gmail.com.
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Peter de Rooij, priester-assistent
Hij verzorgt vieringen in het weekeinde en incidenteel huwelijken en uitvaarten. Hij is bereikbaar op
0165 511 541, paederooij@xs4all.nl.
Ter ondersteuning van de werkzaamheden van het team is Eric Roovers aangesteld als teamassistent.
Hij is bereikbaar op 06 165 40 840, teamassistent@bernardusparochie.nl.
Parochiebestuur
Het parochiebestuur geeft uitvoering aan het beleid voor onze gehele parochie met betrekking tot
gebouwen en begraafplaatsen, personeel en financiën, communicatie en vrijwilligers. Het parochiebestuur heeft verder als taak om het pastoraal team te adviseren over pastoraal beleid. Alles met
inachtneming van de richtlijnen van het bisdom. De leden van het parochiebestuur worden door de
bisschop benoemd voor een periode van vier jaar, die eenmalig kan worden verlengd met een periode
van vier jaar.
Het parochiebestuur bestaat uit de volgende personen:
M. Prasing, voorzitter, 0165 330 502, pastoor@bernardusparochie.nl
K. de Bruijn, vicevoorzitter, 0165 512 636
mw. L. Antens, secretaris, 0165 502 742, secretaris@bernardusparochie.nl
H. Scheepens, penningmeester, 0165 504 472, penningmeester@bernardusparochie.nl
mw. M. Bartelen, lid, vertegenwoordigt het bestuur in de parochiekerncommissie Oud Gastel –
Stampersgat, 0165 511 485
J. Bedaf, lid, portefeuillehouder gebouwen en begraafplaatsen, 0165 312 564,
bouwzaken@bernardusparochie.nl
P. v. Iperen, lid, vertegenwoordigt het bestuur in de parochiekerncommissies Oudenbosch –
Standdaarbuiten en Hoeven -Bosschenhoofd
M. Sweere, lid, commissie Kerkbalans, 0165 512 835
P. Verrest, lid, commissie vrijwilligersbeleid, 06 513 08 350
M. van de Wassenberg, lid, portefeuillehouder gebouwen en begraafplaatsen, 0165 313 770
Door het parochiebestuur zijn enkele commissies ingesteld die een onderdeel van het parochieplan
verder uitwerken.
De commissie financiën bestaat uit de penningmeester en de kasbeheerders van de parochiekerncommissies en bespreekt financiële aangelegenheden. Contactpersoon is H. Scheepens, 0165 504 472,
penningmeester@bernardusparochie.nl.
De commissie kerkbalans heeft tot taak om de jaarlijkse Actie Kerkbalans te coördineren. Contactpersoon is M. Sweere, 0165 512 835.
De commissie vrijwilligersbeleid heeft onder andere tot taak om beleid te ontwikkelen ten aanzien van
de omgang met onze vrijwilligers. Contactpersoon is P. Verrest, 06 513 08 350.
Parochiekerncommissies
Om ervoor te zorgen dat de dagelijkse gang van zaken in de geloofsgemeenschappen zo goed mogelijk
doorgaat heeft het parochiebestuur onder haar verantwoordelijkheid drie parochiekerncommissies
gevormd. De leden van deze commissies worden door het bisdom voor een periode van vier jaar
benoemd. Door het Bisdom van Breda is een modelreglement opgesteld waarin de taken en
verantwoordelijkheden van de parochiekerncommissies staan vermeld. De parochiekerncommissies
zijn als het ware ‘de handen en voeten’ van het parochiebestuur ter plaatse.
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* PKC Hoeven – Bosschenhoofd
p/a. St. Janstraat 38, 4741 AR Hoeven
De parochiekerncommissie bestaat uit:
- mw. D. Schouw, voorzitter, 0165 503 327
- G. Veraart, kasbeheerder
- F-W. Jochems, lid, beheer gebouwen
- G. Verschuren, lid
* PKC Oud Gastel – Stampersgat
p/a. Korte Dreef 4, 4751 HZ Oud Gastel
De parochiekerncommissie bestaat uit;
- mw. M. Ernest, voorzitter, 0165 511 974
- mw. J. van Alphen, secretaris
- T. Brok, kasbeheerder
- J. Frijters, lid
- A. Overdevest, lid
- mw. J. van Sprundel, lid, vrijwilligerszaken
- K. Suijkerbuijk, lid
* PKC Oudenbosch – Standdaarbuiten
p/a. Markt 59, 4731 HN Oudenbosch
De parochiekerncommissie bestaat uit
- mw. K. van Gorp, voorzitter, 0165 318 022
- R. de Leeuw, secretaris, pkcoudenbosch@bernardusparochie.nl
- mw. M. van Leeuwen, kasbeheerder
- R. de Beer, lid
- mw. D. Kessel, lid, vrijwilligerszaken
- mw. J. Keulers, lid, Actie Kerkbalans
Parochiële Caritasinstelling
De doelstelling van de caritasinstelling is om vanuit de christelijke overtuiging gestalte te geven aan de
opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te besteden aan de
concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen, en daardoor bij te dragen aan het
bevorderen van sociale rechtvaardigheid. Ze beheert daartoe, onder het kerkelijk gezag van de bisschop,
het daarvoor opgebouwde vermogen van de caritasinstelling en zorgt voor het verwerven van middelen,
alsook voor de doelmatige aanwending daarvan. De caritasinstelling heeft een zelfstandig functionerend
bestuur, waarvan de leden door de bisschop worden benoemd voor een periode van vier jaar, die
eenmalig met een periode van vier jaar kan worden verlengd. Het bestuur bestaat uit:
J. Willemse, voorzitter
mw. C. Snijders, secretaris
G. van Lier, penningmeester
J. Dekkers, lid
mw. R. Rommens, lid
Adviseur namens pastoraal team is diaken P. Hoefnagels. Het postadres is Markt 59, 4731 HN Oudenbosch. Het bestuur is tevens te bereiken via caritas@bernardusparochie.nl.
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Financiën
Kerkbalans
Om het pastorale werk te kunnen voorzetten en uitbreiden, geloofsactiviteiten te kunnen organiseren
en kerkgebouwen te onderhouden is onze parochie afhankelijk van uw financiële bijdrage. Ze ontvangt
geen subsidies, behalve voor het onderhoud van monumenten. Van parochianen wordt daarom
verwacht dat ze deelnemen aan het parochiefonds. De Actie Kerkbalans, die jaarlijks in januari wordt
gehouden, is daarop gericht. Dus als u het waardevol vindt dat ook in de toekomst kinderen kunnen
worden gedoopt, hun eerste communie kunnen vieren en kunnen worden gevormd, dat mensen elkaar
voor God trouw kunnen beloven, dat we waardig afscheid kunnen nemen van onze dierbare overledenen is uw bijdrage noodzakelijk, nu en in de toekomst.
Parochiebijdrage
Jaarlijks adviseert het Bisdom van Breda een minimum parochiebijdrage per huishouden per jaar. Dit
bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor 2019 is de minimum bijdrage vastgesteld op € 120,00. Uw
bijdrage kunt u overmaken op het rekeningnummer voor Actie Kerkbalans NL17 RABO 0140 7020 32
ten name van R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux onder vermelding van parochiebijdrage.
Tarieven
Overeenkomstig de richtlijnen van het Bisdom van Breda gelden voor het verlenen van kerkelijke
diensten in 2019 onderstaande tarieven, die jaarlijks worden geïndexeerd.
Huwelijksviering € 598,00
Uitvaartdienst in kerk (inclusief avondwake) € 598,00
Dienst in het crematorium, op een begraafplaats of op een andere geschikte locatie
zonder voorafgaande dienst in een kerk € 398,00
Gedachtenisviering op de vooravond van het afscheid € 398,00
Jubileum- of gedachtenisviering € 300,00
Stipendium (misintentie) € 10,50
Aan parochianen, die in de afgelopen drie jaar een parochiebijdrage hebben betaald, wordt die bijdrage
in mindering gebracht op het tarief voor kerkelijke diensten. Voor het toedienen van het doopsel, voor
deelname aan de eerste communie en voor het toedienen van het vormsel wordt gevraagd om de
minimum parochiebijdrage voor het betreffende jaar te voldoen. Een reeds betaalde bijdrage in dat jaar
wordt daarop in mindering gebracht.
Pastoraal-Diaconaal Centrum ‘de Pelgrim’
De aanduiding ‘pastoraal-diaconaal centrum’ met de naam ‘de Pelgrim’, verwijst naar St. Bernardus als
pelgrim en hervormer in Kerk en wereld. In ‘de Pelgrim’ worden activiteiten en bijeenkomsten
georganiseerd rond thema’s op het snijvlak van zingeving / geloof, cultuur en samenleving. Zo is er
onder andere aandacht voor mensen die gebukt gaan onder rouw en verlies en voor de vluchteling in de
parochie. Als het gaat om zingeving en spiritualiteit is er een aanbod van lezingen en geloofsgesprekken.
Voor het ontwikkelen van een inhoudelijk programma is een programmaraad ingesteld. Als locatie voor
het pastoraal-diaconaal centrum is de crypte onder de Basiliek geschikt gemaakt. Contactpersoon is
diaken P. Hoefnagels, 06 285 72 937, diaken@bernardusparochie.nl.
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Vieringen
Als gelovige gemeenschap komen we samen om te luisteren naar wat Jezus Christus en zijn volgelingen
ons hebben te zeggen, naar wat in de Bijbel is vastgelegd, om daarover na te denken en om te bidden. In
de tekenen van Brood en Wijn is de Heer telkens onder ons aanwezig als we eucharistie vieren en door
de communie wordt de geloofsgemeenschap tot één grote familie in Jezus Christus. In onze parochie
worden daartoe zowel door de week als in het weekeinde op vaste tijden vieringen gehouden.
Doorgaans zijn dit eucharistievieringen en anders vieringen van woord en communie. De viering op
zondagmorgen in de Basiliek is altijd een eucharistieviering. Actuele informatie over vieringen wordt
wekelijks gepubliceerd in de Halderbergse Bode en in de Moerdijkse Bode en is te vinden op onze
website www.bernardusparochie.nl.
Op zaterdag is er om 17.00 uur een viering in de H. Hart van Jezuskerk in Bosschenhoofd.
Op zondag zijn er om 09.30 uur vieringen in de St. Jan de Doperkerk in Hoeven en in de H.
Laurentiuskerk in Oud Gastel. Om 11.00 uur is er een eucharistieviering in de Basiliek van de H.H. Agatha
en Barbara in Oudenbosch.
Op dinsdag is er om 09.00 uur een viering in de Clemenskapel in Bosschenhoofd en om 19.00 uur in de
Pauluskapel in Oudenbosch.
Op donderdag is er om 19.00 uur een viering in de Pauluskapel in Oudenbosch.
Op vrijdag is er om 19.00 uur een viering in de ruimte naast de sacristie van de kerk in Stampersgat.
Wekelijks wordt op woensdag om 12.00 uur in de Basiliek een oecumenisch middaggebed gehouden.
Op de eerste vrijdag van de maand zijn er om 10.00 uur vieringen in ‘het Punt’ in Hoeven en in de
Pauluskapel in Oudenbosch. Op de derde vrijdag van de maand komt om 10.00 uur de gebedskring
‘Biddende Moeders’ bijeen voor een gebedsviering in de Pauluskapel in Oudenbosch.
Behalve de vieringen in de kerken verzorgen de leden van het pastoraal team - in samenwerking met de
Dienst Geestelijke Verzorging van Stichting Groenhuysen - met regelmaat vieringen in de woonzorgcentra in de parochie. In de kapel van ‘de Zellebergen’ in Oudenbosch is er wekelijks op maandag
een viering om 17.00 uur. In ‘Kroonestede’ in Hoeven is er wekelijks op woensdag een viering om 10.30
uur. In ‘Blankershof’ in Oud Gastel is er tweewekelijks een viering op donderdag om 10.30 uur. In ‘de
Blomhof’ in Standdaarbuiten is er wekelijks een viering op vrijdag om 10.00 uur.
Gedachtenisviering, avondwake en uitvaart
Afscheid nemen van een dierbare is niet gemakkelijk en in onze parochie doen we dat graag met zorg
en aandacht, op een persoonlijke manier en in het geloof dat God trouw blijft over de grenzen van de
dood heen. Het pastoraal team is graag bereid om samen met de nabestaanden de uitvaart te verzorgen
in een van de parochiekerken, in de aula van een crematorium of op een andere geschikte locatie.
De uitvaartdienst is een viering die zich richt op de overledene. Voor de laatste maal staat deze dierbare
in ons midden om daarna definitief afscheid van hem/haar te kunnen nemen. Voor christenen is de
uitvaart het moment om het geloof in een leven door de dood heen in woord en gebed te verkondigen,
om te getuigen dat God ons voor het eeuwig leven heeft bestemd. In de uitvaartdienst is plaats en ruimte
voor deelname van familie en vrienden. De voorganger zal dit met de nabestaanden bespreken.
Uitvaartdiensten worden in de regel gehouden om 10.30 uur, 11.00 uur, 11.30, 13.30 uur en 14.00 uur.
Afwijkende tijden, ook in de avond, zijn in overleg mogelijk.
Een avondwake biedt de nabestaanden de mogelijkheid om zich op de vooravond van een kerkelijke
uitvaart (in kerk of crematorium) samen met de plaatselijke geloofsgemeenschap voor te bereiden op
het laatste afscheid. Avondwake en kerkelijke uitvaart horen bij elkaar. Een avondwake is mogelijk op
elke dag van de week, behalve in het weekeinde, omdat die gemeenschap dan al samenkomt. Eventueel
vindt een korte herdenking plaats tijdens de zondagsviering. Een avondwake wordt in principe verzorgd
door vrijwilligers. Ze nemen contact op met de nabestaanden en bereiden samen met hen de avondwake
voor.
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Wanneer geen kerkelijke uitvaart (in kerk of crematorium) is voorzien, maar de nabestaanden toch een
herdenkingsmoment in de eigen geloofsgemeenschap willen houden, bieden we hen de mogelijkheid
voor een gedachtenisviering op de vooravond van het laatste afscheid. Deze viering heeft het karakter
van een dienst van Woord en gebed en wordt in principe voorgegaan door een van de leden van het
pastoraal team.
Het wordt op prijs gesteld dat bij een overlijden de nabestaanden dit telefonisch of persoonlijk melden
bij pastoor M. Prasing. Het verzoek voor het verzorgen van een gedachtenisviering, avondwake, uitvaart
en/of crematieplechtigheid wordt in principe door de betrokken uitvaartonderneming gedaan bij
teamassistent E. Roovers, 06 165 40 840. In overleg met het pastoraal team worden vervolgens
afspraken gemaakt.
Doopvieringen en -voorbereiding
Het is altijd een bijzonder feestelijke aangelegenheid als we kinderen tijdens een doopviering in onze
geloofsgemeenschap mogen opnemen. In onze parochie doen we dat graag op een persoonlijke manier
en dopen we ieder kind in een afzonderlijke viering. De ouders krijgen de gelegenheid om voor de doop
van hun kind een liturgieboekje te maken.
We dopen in onze kerken in principe op vaste zondagen, vanaf 13.30 uur en vervolgens om 14.15 uur
en 15.00 uur:
- in de Basiliek in Oudenbosch op de 2e zondag van de maand én de zaterdag daarvoor;
- in de St. Jan de Doperkerk in Hoeven op de 3e zondag van de maand;
- in de H. Laurentiuskerk in Oud Gastel op de 4e zondag van de maand.
In de kerk van Bosschenhoofd dopen we op verzoek en wordt in overleg met de familie een doopdatum
vastgelegd. Er kan uiteraard ook voor een andere kerk in onze parochie worden gekozen.
Contactpersonen voor het maken van een doopafspraak zijn:
- voor Bosschenhoofd: pastoor M. Prasing, 0165 330 502 of E. Roovers, 06 165 40 840
- voor Hoeven: mw. M. Wapstra, 0165 504 915
- voor Oud Gastel: E. Roovers, 06 165 40 840
- voor Oudenbosch: mw. A. van de Klundert, 0165 318 572; doop@hetnet.nl
De doopvoorbereiding, individueel of gezamenlijk met meerdere doorouders, gebeurt door vrijwilligers
in samenspraak met het pastoraal team. Contactpersonen voor deze werkgroepen zijn:
- voor Hoeven: mw. M. Wapstra, 0165 504 915
- voor Oud Gastel: mw. C. Piree, 06 437 07 002
- voor Oudenbosch: mw. A. van de Klundert, 0165 318 572
U kunt in alle gevallen altijd contact opnemen met teamassistent E. Roovers.
Vrijwilligers: werkgroepen, koren e.a.
Acolieten
Acolieten zijn (jong)volwassenen die de voorganger(s) assisteren tijdens liturgische vieringen, zowel in
het weekeinde als door de week, met name bij uitvaarten. Contactpersonen zijn:
- voor Hoeven: J. van Eekeren, 076 532 37 22
- voor Oud Gastel: mw. R. van Sprundel, 0165 511 425
- voor Oudenbosch: mw. C. Snijders, 0165 316 442
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Avondwake
Voorafgaand aan een kerkelijke uitvaart kan op verzoek een avondwake worden gehouden. Deze wordt
verzorgd door vrijwilligers in nauwe samenwerking met de nabestaanden. Zie ook de rubrieken
Gedachtenisviering, avondwake en uitvaart en Wat te doen als. Contactpersoon is teamassistent E.
Roovers, 06 165 40 840
Beheer begraafplaatsen
Onze parochie beschikt over zes begraafplaatsen, waarvan die in Oud Gastel en Standdaarbuiten in
beheer zijn gegeven aan Stichting Zuylen. De overige vier begraafplaatsen zijn in eigen beheer en
worden door vrijwilligers onderhouden. Contactpersonen zijn:
- voor Bosschenhoofd: E. Roovers, 06 165 40 840
- voor Hoeven: G. van Lier, 0165 502 933
- voor Oudenbosch: J. Bedaf, 0165 312 564
- voor Stampersgat: J. Frijters, 0165 511 617
Stichting Begraafplaatsen en Crematoria Zuylen
Tuinzigtlaan 11, 4813 XH Breda
076 521 94 53 / info@zuylen.nl / www.zuylen.nl
Beheer pastoraal-diaconaal centrum ‘de Pelgrim’
De crypte onder de Basiliek is in gebruik als openbare ruimte voor vergaderingen, bijeenkomsten,
repetities en feestelijkheden die betrekking hebben op onze parochie. In overleg met de beheerder zijn
ook groepen en verenigingen van buiten onze parochie tegen een vergoeding welkom. Het koffie drinken
na de viering op zondag in de Basiliek vindt in een van de ruimtes plaats en wordt verzorgd door
vrijwilligers. Het beheer gaat via R. de Beer. Voor het maken van afspraken stuurt u een bericht naar het
emailadres past.hellemonsstraat2@outlook.com.
Bloemengroet
Na de viering op zondagmorgen wordt namens de geloofsgemeenschap in Hoeven een bloemengroet
gebracht aan mensen die om gezondheidsredenen een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Contactpersoon is mw. C. Braspenning, 0165 505 366.
Bloemversiering
Wekelijks verzorgen vrijwilligers de bloemen en planten in de kerken, zowel voor de vieringen in het
weekeinde als voor hoogfeesten en voor bijzondere vieringen door de week. Contactpersonen zijn:
- voor Bosschenhoofd: mw. C. Buijs, 0165 312 703
- voor Hoeven: mw. C. Braspenning, 0165 505 366
- voor Oud Gastel: mw. N. Mulders, 0165 511 563
- voor Oudenbosch: mw. J. Mies, 0165 312 522.
Bouwploeg kerststal
Jaarlijks worden binnen en buiten onze kerken kerststallen gebouwd. Contactpersonen zijn:
- voor Hoeven: C. Matthijssen, 0165 503 419
- voor Oud Gastel: mw. R. van Sprundel, 0165 511 425
- voor Oudenbosch: C. Kops, 0165 320 954
Carnavalsmis
Met Carnaval wordt traditioneel een Carnavalsmis gehouden in Hoeven, Oud Gastel en Oudenbosch.
Iedereen, jong en oud, verkleed of ‘in burger’, is van harte welkom. In nauwe samenwerking zoeken
voorganger, werkgroep en Carnavalsverenigingen teksten en muziek bijeen voor een sfeervolle viering.
Contactpersonen zijn:
- voor Hoeven: H. Langemaire, 0165 502 946
- voor Oud Gastel: mw. M. Bartelen, 0165 511 485
- voor Oudenbosch: M. Buijs, 0165 320 833

9

Christoffelviering
In het eerste weekeinde van juli wordt in Hoeven de jaarlijkse autozegening georganiseerd, gewijd aan
de heilige Christoffel. Contactpersoon hiervoor is H. Blom, 0165 502 870.
Collectanten
De leden van deze groep zorgen voor het inzamelen van gelden ten behoeve van de parochie, de
parochiële caritas en andere charitatieve doeleinden tijdens liturgische vieringen. Contactpersonen zijn:
- voor Hoeven: J. Verschuuren, 06 516 86 587
- voor Oud Gastel: K. Suijkerbuijk, 0165 513 380
- voor Oudenbosch: mw. C. Snijders, 0165 316 442
Communie thuis
Wanneer parochianen niet meer in de gelegenheid zijn om de vieringen in de kerk bij te wonen, maar
wel de communie willen ontvangen, wordt dit in veel gevallen verzorgd door familie of bekenden, die in
een viering de communie meenemen. Indien dit niet mogelijk is, kunt u op de pastorie of aan het
secretariaat van uw geloofsgemeenschap kenbaar maken de communie thuis te willen ontvangen. De
gegevens vind u in de rubriek Geloofsgemeenschappen.
Na de vieringen op de 1e vrijdag van de maand in ‘het Punt’ in Hoeven en in de Pauluskapel in
Oudenbosch wordt door de desbetreffende voorganger de communie rondgebracht. Indien u van deze
mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met pastoor M. Prasing, 0165 330 502,
pastoor@bernardusparochie.nl.
Concerten
Met enige regelmaat worden in de Basiliek concerten georganiseerd. Contactpersoon hiervoor is W.
Snijders, 0165 316 442, pr@basiliek-oudenbosch.nl. Voor concerten in andere kerken kan contact
worden opgenomen met de betreffende parochiekerncommissie.
Coördinatie vrijwilligers
In de parochiekerncommissies hebben een of meerdere leden vrijwilligerszaken als taak. Ze zorgen er
onder andere voor dat het vrijwilligersbestand op orde blijft. Om dat te kunnen doen is het van belang
dat vrijwilligers aan de contactpersoon van hun werkgroep of aan de vrijwilligerscoördinator in de
parochiekerncommissie laten weten, wanneer zich wijzigingen voordoen, bijvoorbeeld als ze
overstappen naar een andere werkgroep. Op die manier is het ook mogelijk om een beeld te krijgen van
de behoefte aan nieuwe vrijwilligers. De vrijwilligerscoördinatoren in de parochiekerncommissies zijn:
- voor Hoeven: mw. D. Schouw, 0165 503 327
- voor Oud Gastel - Stampersgat: mw. J. van Sprundel, 06 464 30 055
- voor Oudenbosch - Standdaarbuiten: mw. D. Kessel, 0165 318 370
Vrijwilligers in Bosschenhoofd kunnen wijzigingen doorgeven aan G. Verschuren, 0165 315 582. In het
parochiebestuur heeft P. Verrest vrijwilligersbeleid in zijn portefeuille.
Dank-je-wel-bijeenkomst
Vanaf 2019 wordt een zogenaamde dank-je-wel-bijeenkomst georganiseerd voor alle vrijwilligers
binnen onze parochie. Deze bijeenkomst zal worden gehouden in de crypte onder de Basiliek..
Contactpersonen voor de dank-je-wel-bijeenkomst zijn de voorzitters van de parochiekerncommissies:
- voor Hoeven: mw. D. Schouw, 0165 503 327
- voor Oud Gastel – Stampersgat: mw. M. Ernest, 0165 511 974
- voor Oudenbosch – Standdaarbuiten: mw. K. van Gorp, 0165 318 022
Diaconie
Ons woord diaconie komt van het Griekse diakonia, dat letterlijk dienst betekent. In het kort is diaconie te
omschrijven als de dienst aan mensen dichtbij en veraf, met name aan de meest kwetsbaren onder hen,
verricht uit liefde tot God. Iedere gedoopte wordt geacht dienstbaar te zijn aan anderen, geheel in de geest
van Jezus Christus, die dienstbaar is geweest ten einde toe. Contactpersoon voor de Werkgroep Diaconie
is mw. M. Lambregts, 0165 317 042.
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Eerste heilige Communie
Aan de hand van een project worden kinderen voorbereid op hun Eerste heilige Communie. Op een
speelse wijze ontdekken ze, samen met hun ouders, de kernhandelingen van de eucharistie en de
betekenis daarvan. Dit gebeurt door middel van verhalen, zang, spel- en knutselactiviteiten. In
Bosschenhoofd, Stampersgat en Standdaarbuiten zijn geen werkgroepen meer. Communicanten
worden uitgenodigd bij de voorbereiding en de vieringen in een van de andere geloofsgemeenschappen
aan te sluiten. Contactpersonen zijn:
- voor Hoeven: H. Langemaire, 0165 502 946
- voor Oud Gastel en Stampersgat: E. Roovers, 06 165 40 840
- voor Oudenbosch, Bosschenhoofd en Standdaarbuiten E. Roovers, 06 165 40 840
Franciscusgroep
Ieder die graag meedoet aan geloofsgesprekken is van harte welkom bij de Franciscusgroep. De groep
komt onder leiding van het pastoraal team elke tweede vrijdag van de maand bijeen in ‘de Pelgrim’ van
19.30 uur tot 21.30 uur. Contactpersoon is mw. C. Antens. Als u aan de bijeenkomsten wilt worden
herinnerd, kunt u haar dit laten weten door een berichtje te sturen aan corriesol@gmail.com. Ruim een
week voor de eerstkomende bijeenkomst krijgt u dan bericht over het thema van de avond.
Gastkoren
Met enige regelmaat zijn in de Basiliek koren van buiten onze parochie te gast in de viering op
zondagmorgen. Contactpersoon hiervoor is L. Koks, 06 134 31 728. In de andere kerken worden gastkoren geregeld via de parochiekerncommissies.
Gastvrouwen / -heren, receptiedienst pastorie
Om er voor te zorgen dat de pastorie of het secretariaat bereikbaar is, zijn in een aantal geloofsgemeenschappen vrijwilligers op vastgestelde uren aanwezig om de telefoon aan te nemen, bezoekers te
ontvangen, misintenties aan te nemen, poststukken in ontvangst te nemen enz. Gegevens over de
bereikbaarheid zijn te vinden in de rubriek Geloofsgemeenschappen. Contactpersonen zijn:
- voor Hoeven: mw. J. Brans, 0165 502 970
- voor Oudenbosch: W. Snijders, 0165 316 442
- voor Oud Gastel: mw. L. van Oosterhout, 0165 512 726
Huis aan huis
Het bezorgen van informatie over de parochie, zoals het parochiemagaZIN ‘Bernardus’ en informatie
over Actie Kerkbalans wordt verzorgd door vrijwilligers. Contactpersonen zijn:
- voor Bosschenhoofd: G. Verschuren, 0165 315 582
- voor Hoeven: mw. T. de Rooij (“Bernardus’); C. Matthijssen, 0165 503 419 (Kerkbalans)
- voor Oud Gastel: T. Brok, 0165 512 728
- voor Oudenbosch: W. Snijders, 0165 316 442
Huwelijksvoorbereiding
De werkgroep begeleidt diegenen die het sacrament van het huwelijk wensen te ontvangen. Ze doet dit
tijdens twee bijeenkomsten voor meerdere aanstaande bruidsparen tegelijk. De pastores zijn actief
betrokken bij de voorbereiding. Zie ook de rubriek Wat te doen als. Contactpersoon is mw. L. Walbeek,
0165 314 289.
Kerkberichten
Wekelijks worden in de Halderbergse Bode en in de Moerdijkse Bode mededelingen, misintenties en
vieringen gepubliceerd. Deze worden centraal aangeleverd door de teamassistent. Contactpersonen in
de geloofsgemeenschappen zijn:
- voor Hoeven: mw. C. Braspenning, 0165 502 336 (pastorie)
- voor Oud Gastel: mw. J. van der Straten, 0165 511 286 (pastorie)
- voor Oudenbosch: mw. L. Bedaf, 0165 330 502 (pastorie)
- voor Standdaarbuiten: mw. K. van Gorp, 0165 318 022
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Kerkhofmedewerkers
Vaak wekelijks zorgen vrijwilligers ervoor dat onze begraafplaatsen er keurig bij liggen.
Contactpersonen zijn:
- voor Bosschenhoofd: G. de Rooij, 0165 316 359
- voor Hoeven: W. Braspenning, 0165 502 563
- voor Oudenbosch: J. Bedaf, 0165 312 564
- voor Stampersgat: J. Frijters, 0165 511 617
KinderKaravaan
Als een reisgezelschap trekken kinderen en hun jonge ouders, samen met het Bernardus Kinderkoor,
van kerk naar kerk door de parochie. Ze luisteren naar verhalen, zingen en bidden en vieren samen de
eucharistie. Meer informatie: www.kinder-karavaan.nl; https://www.facebook.com/kinderkaravaan.
Contactpersoon is mw. S. Swillens, 06 480 83 559.
Kindernevendienst
Tijdens de Advent, de voorbereidingstijd op Kerstmis wordt voor kinderen tot ongeveer 12 jaar tijdens
de viering op zondag in de Basiliek in Oudenbosch een eigen bijeenkomst georganiseerd. Contactpersoon is mw. I. Buijs, 0165 312 229.
Koren
- Basiliekkoor Oudenbosch
Het koor zingt doorgaans op drie zondagen in de maand tijdens de viering. Leden van het koor verzorgen
eveneens huwelijksvieringen en uitvaarten. Het koor staat onder leiding van C. Vergouwen. Organist is
L. Koks. Contactpersoon: W. Gouverneur, 06 303 90 168.
- Bernardus Kinderkoor
Het kinderkoor verzorgt de vieringen in het kader van de KinderKaravaan en incidenteel in andere
vieringen. Dirigente en contactpersoon is mw. G. Koks, 06 189 76 375,
bernarduskinderkoor@gmail.com.
- Bosschenhoofd
Het parochiekoor verzorgt wekelijks de viering op zaterdag en verzorgt tevens uitvaarten en
huwelijksvieringen. Dirigent en organist is P. van ’t Hof. Contactpersoon is G. Verschuren, 0165 315 582.
- Chavarim Oudenbosch
Chavarim, een koor voor jong en oud, verzorgt met eigentijdse muziek doorgaans de viering op de eerste
zondag van de maand. Dirigent is P. van ‘t Hof. Pianist is mw. I. Nagtzaam. Contactpersoon is mw. M. v.
Leeuwen. 06 218 53 758.
- Dameskoor Hoeven
Het koor verzorgt met enige regelmaat de viering op zondag en verzorgt tevens huwelijksvieringen en
uitvaarten. Dirigent is mw. G. Kronberga. Contactpersoon is mw. T. van der Linden, 0165 503 376.
- Gemengd koor St. Cecilia Oud Gastel
Het koor zingt doorgaans tweemaal per maand in de viering op zondag en verzorgt tevens
huwelijksvieringen en uitvaarten. Dirigent is mw. E. Theunissen. Organist is J. van de Ber, die tevens .
contactpersoon is, 0165 511 469.
- Koorgroep Regenboog Oud Gastel
Koorgroep Regenboog verzorgt met een heel eigen repertoire doorgaans de viering op de eerste zondag
van de maand en incidenteel vieringen op andere momenten. Dirigent en organist is E. de Veth.
Contactpersoon is K. de Bruijn, 0165 512 636.
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- Projectkoor Oudenbosch
Dit koor is een gelegenheidskoor dat jaarlijks de nachtmis met Kerstmis en de hoogmis met Pasen
verzorgt. Voor die gelegenheden wordt het Basiliekkoor aangevuld door dames en heren uit andere
koren. Ook voor speciale gelegenheden kan een beroep worden gedaan op het projectkoor, waarvoor
dan een extra oproep wordt gedaan om mee te zingen. Het koor staat onder leiding van C. Vergouwen.
Organist is L. Koks. Contactpersoon is W. Gouverneur, 06 303 90 168.
- St. Janskoor Hoeven
Het koor zingt doorgaans in de viering op zondag. Dirigent is C. Vergouwen. Organist is L. Koks.
Contactpersoon is T. Wouters, 0165 502 945.
Kosters
Deze vrijwilligers hebben tot taak om ervoor te zorgen dat alles rond vieringen in de kerken naar
behoren is geregeld en de vieringen goed verlopen. Contactpersonen zijn:
- voor Hoeven: C. van Loon, 0165 327 304
- voor Oud Gastel: mw. R. van Sprundel, 0165 511 425
- voor Oudenbosch: C. Kops, 0165 320 954
Lectoren
Tijdens liturgische vieringen worden de eerste en tweede lezing en de voorbede verzorgd door dames
en heren, die daarvoor bij toerbeurt beschikbaar zijn. Tevens kondigen ze de liederen aan en helpen ze
bij het uitreiken van de communie. Contactpersonen zijn:
- voor Bosschenhoofd: E. Roovers, 06 165 40 840
- voor Hoeven: mw. E. van Avezaath, 06 141 94 402
- voor Oud Gastel: K. Suijkerbuijk, 0165 513 380
- voor Oudenbosch: mw. C. Snijders, 0165 316 442
Ledenadministratie
Met behulp van het computerprogramma Navision houdt de parochie de ledenadministratie bij. Hierin
staan de persoonsgegevens van alle katholiek gedoopte personen in onze parochie vermeld, met
uitzondering van mensen, die hebben aangegeven dat ze bezwaar hebben om in de parochieadministratie te zijn opgenomen. Het spreekt vanzelf, dat onze parochie zeer zorgvuldig omgaat met de
persoonlijke gegevens van onze parochianen. Contactadres is leden@bernardusparochie.nl.
Middaggebed
Iedere woensdag wordt om 12.00 uur in de Basiliek in Oudenbosch een oecumenisch middaggebed
gehouden, verzorgd door vrijwilligers en beroepskrachten van de parochie en van de protestantse
gemeente Oudenbosch. Contactpersoon is F. van den Bosch, 0165 311 982.
Misdienaars
Misdienaars zijn kinderen en jongeren die de voorgangers assisteren tijdens liturgische vieringen, zowel
in het weekeinde en tijdens kerkelijke feestdagen, als door de week in de Pauluskapel in Oudenbosch.
Kinderen die hun eerste communie hebben gedaan kunnen misdienaar worden. Contactpersonen zijn:
- voor Hoeven: mw. E. van Avezaath, 06 141 94 402
- voor Oud Gastel: mw. L. Sweere, 0165 512 835
- voor Oudenbosch: mw. C. Snijders, 0165 316 442
Onderhoud gebouwen / klussengroep
Het onderhoud van onze gebouwen - kerken en pastorieën - vraagt voortdurend aandacht. Contactpersonen zijn:
- voor het parochiebestuur: M. van de Wassenberg, 0165 313 770
- voor Bosschenhoofd: G. Verschuren, 0165 315 582
- voor Hoeven: F-W. Jochems, 0165 504 794
- voor Oud Gastel: J. Frijters, 0165 511 617
- voor Oudenbosch: J. Bedaf, 0165 312 564
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ParochiemagaZIN
Sinds juni 2015 verschijnt het parochiemagaZIN ‘Bernardus’ om parochianen te informeren omtrent
activiteiten in en nieuws uit de parochie. Voor informatie over het magaZIN kan contact worden
opgenomen met teamassistent E. Roovers, teamassistent@bernardusparochie.nl. In Bosschenhoofd
verschijnt ongeveer zesmaal per jaar het Contact. Contactpersoon daarvoor is E. Roovers, 06 165 40
840. In Oud Gastel worden kerkberichten ook gepubliceerd in dorpsblad De Nieuwe Klok.
Rouwbezoek
In Hoeven, Oud Gastel en Oudenbosch zijn er rouwbezoekgroepen, bestaande uit vrijwilligers die na een
overlijden de directe nabestaanden in alle geloofsgemeenschappen bezoeken. De groepen worden
begeleid door diaken P. Hoefnagels, die tevens contactpersoon is, 0165 330 502.
Schoonmaak kerken
Gebouwen die worden gebruikt moeten vanzelfsprekend met regelmaat worden schoongemaakt. Dit
gebeurt meestal door vrijwilligers. Contactpersonen zijn:
- voor Bosschenhoofd: mw. C. Buijs, 0165 312 703
- voor Hoeven: mw. R. van de Riet, 0165 503 801
- voor Oud Gastel: mw. R. van Sprundel, 0165 511 425
Vormsel
Jaarlijks wordt aan leerlingen in groep 8 van de basisscholen de mogelijkheid geboden het sacrament
van het heilig Vormsel te ontvangen. De werkgroep bereidt de kinderen op een eigentijdse, speelse en
voor jongeren aantrekkelijke wijze hierop voor. Contactpersoon is E. Roovers, 06 165 40 840.
Website
Op onze website www.bernardusparochie.nl vindt u algemene informatie over de parochie, adressen en
gegevens van contactpersonen. De site wordt beheerd door W. Snijders, pr@basiliek-oudenbosch.nl.
Ziekenzalving en triduüm
Jaarlijks wordt in Oud Gastel in de eerste week van de zomervakantie een triduüm georganiseerd en zijn
er in Hoeven (1e vrijdag in oktober) en Oudenbosch (maandag na Nationale Ziekenzondag) eucharistievieringen waarin de mogelijkheid wordt geboden de ziekenzalving te ontvangen. Contactpersonen zijn:
- voor Hoeven: mw. T. de Rooij, 0165 503 735
- voor Oud Gastel: mw. M. Ernest, 0165 511 974
- voor Oudenbosch: mw. C. Snijders, 0165 316 442
Wat te doen als …: antwoorden op praktische vragen
* we een misintentie willen opgeven
Voor het opgeven van misintenties kunt u contact opnemen met de pastorie of het secretariaat van uw
geloofsgemeenschap. De gegevens hiervan vindt u in de rubriek Geloofsgemeenschappen. Ook kunt u uw
misintentie en het daarvoor geldende stipendium - € 10,50 - in een gesloten envelop achterlaten in de
brievenbus. In Standdaarbuiten kunt u voor het opgeven van en misintentie eveneens terecht bij mw. K.
van Gorp, 0165 318 022. Misintenties aangeboden vóór vrijdag worden gepubliceerd in de
eerstvolgende Moerdijkse- en Halderbergse Bode en op de parochiewebsite.
* we persoonlijk contact willen met een van de pastores
Voor het maken van een afspraak met een van de leden van het pastoraal team kunt u rechtstreeks
contact met hen opnemen. De contactgegevens vindt u in de rubriek Pastoraal team.
* we onze woning willen laten zegenen
De zegening is een zinvol en oud gebruik bij het betrekken van een woning. Dat geldt overigens ook als
het gaat om bedrijven en gebruiksvoorwerpen. Voor het maken van een afspraak kunt u contact
opnemen met een van de leden van het pastoraal team. De gegevens vindt u in de rubriek Pastoraal
team.
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*we het sacrament van boete en verzoening willen ontvangen
Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met pastoor M. Prasing, 0165 330 502,
pastoor@bernardusparochie.nl.
* we thuis de communie willen ontvangen
Indien u niet meer in de gelegenheid bent om de diensten in de kerk bij te wonen, maar wel de communie
wenst te ontvangen, kunt u dit kenbaar maken aan het secretariaat van uw geloofsgemeenschap. De
gegevens vindt u in de rubriek Geloofsgemeenschappen. Na de vieringen op de 1e vrijdag van de maand
in Hoeven en in de Pauluskapel in Oudenbosch wordt door de desbetreffende voorganger de communie
rondgebracht. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met pastoor
M. Prasing, 0165 330 502, pastoor@bernardusparochie.nl.
* we ons kind willen laten dopen
Voor het maken van een afspraak voor een doopviering kunt u contact opnemen met de contactpersoon
van de doopwerkgroep in uw geloofsgemeenschap. U wordt verzocht dit ruim voor de datum van de
viering te doen. De kinderen worden in een afzonderlijke eigen viering gedoopt. Meer informatie vindt
u in de rubriek Doopvieringen en – voorbereiding. De kosten voor een doopviering staan vermeld in de
rubriek Financiën.
* we in de kerk willen trouwen
Om afspraken over uw huwelijksviering te maken kunt u contact opnemen met pastoor M. Prasing, 0165
330 502, of met teamassistent, E. Roovers, teamassistent@bernardusparochie.nl. U wordt verzocht ruim
van te voren contact op te nemen in verband met de huwelijksvoorbereiding. De kosten voor een
huwelijksviering staan vermeld in de rubriek Financiën.
* we een (huwelijks)jubileum in de kerk willen vieren
Om afspraken over uw jubileumviering te maken kunt contact opnemen met pastoor M. Prasing, 0165
330 502, of met teamassistent E. Roovers, teamassistent@bernardusparochie.nl. U wordt verzocht ruim
van te voren contact op te nemen. De kosten voor een jubileumviering staan vermeld in de rubriek
Financiën.
* iemand ziek is
Indien op prijs wordt gesteld dat een van de pastores een bezoek brengt aan een zieke, thuis, in het
ziekenhuis of in een verzorgingshuis, kunt u hiervoor een afspraak maken met de desbetreffende pastor.
De gegevens vindt u in de rubriek Pastoraal team.
* iemand de ziekenzalving wil ontvangen
Wanneer iemand ernstig ziek is en de ziekenzalving wil ontvangen, kunt u contact opnemen met pastoor
M. Prasing, 0165 330 502, of met teamassistent E. Roovers, 06 165 40 840. Het is raadzaam om met de
toediening van dit sacrament niet te wachten tot het allerlaatste moment. Niet voor niets heet dit
sacrament ook ziekenzalving. Het is bedoeld als steun tijdens het ziekbed. Tevens kan de zieke zelf dit
sacrament dan meer bewust beleven.
* iemand is overleden
Het wordt op prijs gesteld dat bij een overlijden de nabestaanden dit telefonisch of persoonlijk melden
bij pastoor M. Prasing, 0165 330 502. Het verzoek voor het verzorgen van een gedachtenisviering,
avondwake, uitvaart en/of crematieplechtigheid wordt in principe door de betrokken uitvaartonderneming gedaan bij teamassistent E. Roovers, 06 165 40 840. In overleg met het pastoraal team
worden vervolgens afspraken gemaakt. Meer informatie vindt u in de rubriek Gedachtenisviering,
avondwake en uitvaart.
* we een doopbewijs willen opvragen
Vanaf 1 januari 2019 worden de registers van de parochie centraal bijgehouden in Oudenbosch door
teamassistent E. Roovers. Voor het opvragen van een doopbewijs kunt u met hem contact opnemen, bij
voorkeur via teamassistent@bernardusparochie.nl.
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Overige informatie
Bisdom van Breda
Onze parochie maakt deel uit van de Rooms-katholieke wereldkerk met aan het hoofd de paus in Rome,
Franciscus, en is onderdeel van de Nederlandse kerkprovincie, die bestaat uit zeven bisdommen. Onze
parochie behoort tot het Bisdom van Breda, dat wordt geleid door bisschop J. Liesen. Binnen de
organisatie van het bisdom behoort onze parochie tot het vicariaat Middelburg.
Bisschop mgr. dr. J.W.M. Liesen
Postbus 90189, 4800 RN Breda
Veemarktstraat 48, 4811 ZH Breda
openingstijden kantoor: maandag tot en met vrijdag
van 8.30 uur – 12.30 uur en 13.00 uur – 17.00 uur
telefonische bereikbaarheid: maandag tot en met vrijdag
van 08.30 uur - 12.30 uur: 076 522 34 44
secretariaat@bisdombreda.nl, www.bisdombreda.nl
Vicariaat Middelburg
Bisschoppelijk vicaris drs. P.M.P. Verbeek
Stafmedewerker vicariaat drs. E.R. Bornhijm
Burgemeester Stulemeijerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom
kantooruren: maandag en donderdag
van 09.30 uur tot 14.00 uur: 0164 245 365
vic.middelburg@bisdombreda.nl
Priester- en Diakenopleiding Bovendonk
De Kerk heeft grote behoefte aan werkers en werksters in de wijngaard van de Heer. Voel je er iets voor
om als priester, diaken, pastoraal werk(st)er of als religieus jezelf in dienst te stellen van de Kerk, neem
dan contact op met een van de leden van het pastoraal team. Meer informatie is te vinden op de speciale
website van het bisdom www.roeping.nu.
Hofstraat 8, 4741 AK Hoeven, 0165 504277
info@pdob.nl, www.pdob.nl
Stichting Behoud Basiliek
Op 1 april 1954 is de stichting bij notariële akte opgericht en stelt zich het behoud van de Basiliek ten
doel. De restauraties en onderhoudswerkzaamheden tussen 1959 en 1988 zijn in opdracht van en voor
rekening van de stichting verricht. Thans draagt de stichting belangrijk bij in het door de overheid
gesubsidieerde onderhoud. De hiervoor benodigde financiële middelen verkrijgt de stichting onder
andere van de leden van het Genootschap der Zouaven. Het lidmaatschap hiervan wordt van harte
aanbevolen. Contactpersoon is J. Bedaf, 0165 312 564.
Stichting Promotie Basiliek
De stichting, op 7 april 1995 opgericht bij notariële akte, heeft ten doel:
- het openstellen van de Basiliek voor bezoekers,
- het bevorderen van het bezoek aan de Basiliek,
- het organiseren van activiteiten ter bevordering van de bekendheid van de Basiliek en
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
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De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door
- het instellen van een ordedienst,
- de verkoop van devotionalia, boeken, cd's en souvenirs,
- uitgeven van bezinningsteksten bij projecten in de Basiliek,
- het verzorgen van rondleidingen en
- het promoten van de Basiliek in de ruimste zin van het woord.
De stichting doet haar werkzaamheden met onbezoldigde vrijwilligers. Contactpersoon is W. Tilleman,
0165 312 126.
Stichting Vrienden van Paulus
De stichting zet zich in voor het verbeteren van het welzijn van minderbedeelden in Oudenbosch en
biedt een steuntje in de rug in de vorm van kleinschalige, incidentele hulp waarin overheid en andere
instanties niet kunnen voorzien, zowel financieel als materieel. De stichting slaat een brug tussen
minderbedeelden en de overheid en omgekeerd. Daarvoor is een netwerk opgebouwd, de ‘ogen en oren’
van de stichting. De stichting doet haar werk met onbezoldigde vrijwilligers. Contactpersoon is H.
Volkers, voorzitter@vriendenvanpaulus.nl, www.vriendenvanpaulus.nl.
Protestantse Kerk in Nederland
In het kader van de oecumene met andere christelijke Kerken onderhoudt onze parochie contacten met
verschillende protestantse gemeenten in de regio.
Protestantse Gemeente Etten – Leur
Ds. mw. E. van Sluijs 076 501 3793
Kerk
Lukaserf 2, 4871 ZM Etten – Leur
Protestantse Gemeente Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten
Ds. F.C. de Ronde
0168 850 358
Dorpskerk
Kerkring 1, 4793 ER Fijnaart
Ontmoetingskerk
Wilhelminastraat 64, 4793 EP Fijnaart
Protestantse Gemeente Oud Gastel en Kruisland
Dr. H.J. Inkelaar
0165 312 453
Kerk
Dorpsstraat 13, 4751 AH Oud Gastel
Protestantse Gemeente Oudenbosch
Ds. mw. C. Inkelaar
0165 312 453
Kerk
Fenkelstraat 24, 4731 JB Oudenbosch
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