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De Pelgrim 
De Pelgrim is het inspirerende centrum van aandacht en ontmoeting, 
bemoediging en naastenliefde, zingeving en reflectie in de H. 
Bernardusparochie en de Immanuëlparochie, met een positieve uitstraling 
naar de plaatselijke samenleving. In samenwerking met allerlei groepen en 
organisaties, stimuleert De Pelgrim op veelvormige wijze de ontmoeting met 
en tussen mensen die op zoek zijn naar zingeving en geloofsverdieping. En 
daagt zij uit tot nieuwe vormen van nabijheid en naastenliefde. Zij vormt een 
belangrijke broedplaats voor innoverend pastoraat en diaconaal handelen. 
 
Samenstelling programmaraad van De Pelgrim 
Coördinator: Petra Mergaerts, pastoraal werker 
Leden: Tineke Steegmans, Tonnie van Bruinisse, Mario Winters, Eric Roovers, 
Bas van Haeren en Lars Koks. 
 
Contact 
depelgrim@bernardusparochie.nl 
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Kalender 
26 februari ‘Samen aan tafel’ in Zevenbergen 
  Oecumenisch avondgebed in Oudenbosch 
 
02 maart ‘Op weg naar een luisterende kerk’ in Oudenbosch 
09 maart Film ‘Green Book’ in Zevenbergen 
10 maart Marga Klompé (Franciscusgroep) in Oudenbosch 
12 maart Kinderkaravaan+ in Oudenbosch 
15 maart Vastenchallenge in Oudenbosch 
  Film ‘Hidden Figures’ in Oudenbosch 
19 maart Oecumenisch avondgebed in Oudenbosch 
22 maart Meditatieve wandeling in Oudenbosch 
23 maart  ‘Op weg naar een luisterende kerk’, deel 2, in Oudenbosch 
26 maart ‘Samen aan tafel’ in Zevenbergen 
 
02 april  Kinderkaravaan+ in Oudenbosch 
13 april  Lezing ‘Geert Groote en de Moderne Devotie’ in Oudenbosch 
14 april  Z. Peerke Donders (Franciscusgroep) in Oudenbosch 
16 april  ‘Samen aan tafel’ in Zevenbergen 
  Oecumenisch avondgebed in Oudenbosch 
29 april Excursie ‘Geert Groote en de Moderne Devotie’ naar 

Deventer 
 
12 mei Kardinaal de Jong (Franciscusgroep) in Oudenbosch 
21 mei ‘Samen aan tafel’ in Zevenbergen 
 
18 juni ‘Samen aan tafel’ in Zevenbergen 
 
02 juli Gezinsdag van de Kinderkaravaan 
  



Samen aan tafel – NIEUW! 
Vanaf januari 2023 vindt er elke 3e of 4e zondag van de maand van 12.15 uur 
tot en met 14.00 uur een gezamenlijke lunch plaats in het Bartholomeüshuis 
te Zevenbergen. Met Samen aan tafel hopen we een stukje eenzaamheid op 
zondag te verdrijven en te bouwen aan verbondenheid. Iedereen is van harte 
welkom om aan deze lunch deel te nemen, ook als men geen kerkganger is. 
Wel is er een maximum van 30 deelnemers. Men dient zich uiterlijk op 
woensdag voorafgaand aan de lunch aan te melden. Wanneer het maximum 
aantal deelnemers is bereikt, komt men op een wachtlijst en krijgt men 
voorrang bij de eerstvolgende lunch.  
Hebt u interesse? Kent u mensen in uw omgeving voor wie zo’n lunch een 
opkikker kan zijn? Breng dan dit nieuwe initiatief onder hun aandacht of 
neem ze een keer mee als de drempel voor hen te hoog is om alleen te 
komen. Wel altijd vooraf aanmelden met hoeveel mensen u komt.  
 
Data: 26 februari, 26 maart, 16 april, 21 mei en 18 juni. 
Locatie: centrale hal van het Bartholomeüshuis te Zevenbergen, Markt 19a.   
Aanmelden: via f.s.a.wijne@hotmail.com of estherluijkx@hotmail.com 
De deelname is gratis, maar een vrije gift is altijd welkom.    
  

 
Facebookgroep ‘Onderweg met Bernardus’ – NIEUW! 
Een paar maanden geleden heeft een enthousiaste werkgroep van de 
Bernardusparochie te Oudenbosch en omstreken een Facebookgroep 
opgesteld. Het doel is om samen met u op weg te gaan. De nieuwe Facebook 
groep heeft dan ook de treffende naam ‘Onderweg met Bernardus’ gekregen. 
Dit allemaal onder inspiratie van de heilige Bernardus, pelgrim in de kerk en 
wereld zoveel eeuwen geleden. We zoeken hierbij naar sporen van Gods 
aanwezigheid in ons menselijk bestaan. Om dit te bewerkstelligen putten we 
uit de rijke, katholieke traditie. U vindt in de groep woorden, beelden, muziek 
en liederen die u kunnen bemoedigen en/of kracht en richting kunnen geven.  
Ons verlangen is te komen tot een hartverwarmende en inspirerende, digitale 
community die over de parochiegrenzen heen strekt.  
Bijdragen worden altijd op prijs gesteld en kunnen bij de beheerders van de 
groep worden aangeleverd. Wij heten u allemaal hartelijk welkom in de groep 
welke u hier kunt vinden: 
www.facebook.com/groups/onderwegmetbernardus/. Aarzel niet en wordt 
vandaag nog lid zodat wij samen de weg van Bernardus kunnen bewandelen.   
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Tweeluik rond het recent verschenen boek Op weg naar een 
luisterende kerk 
Paus Franciscus droomt van een andere aanpak in de 
kerk. Minder top-down. In plaats daarvan meer samen 
naar de goede weg zoeken, in dialoog, luisterend naar 
elkaar en naar de H. Geest. Kortom, synodaal. 
Wat betekent dat voor onze geloofsgemeenschappen? 
Hoe doe je dat, luisteren naar de ander en naar de H. 
Geest? Hoe kunnen wij – jij en ik – samen synodaal op 
weg zijn? 
 
Eerste bijeenkomst: donderdag, 2 maart 2023  
Op de eerste bijeenkomst komt Jezuïet Jos Moons  
(KU Leuven) hierover vertellen aan de hand van het boek waaraan hij heeft 
meegewerkt: Op weg naar een luisterende kerk. En komt hij met ons daarover 
meedenken. 
 
Tijdstip: 19.30-21.30 uur  
Locatie: Cuyperszaal, onder de Basiliek in Oudenbosch.  
Aanmelden: via pastoraalassistent@outlook.com  
Er zijn geen kosten aan verbonden. 
 
Tweede bijeenkomst: donderdag 23 maart 2023 

Op weg naar een luisterende kerk: Wat en hoe kunnen we als parochianen in 
de praktijk daaraan gaan bijdragen? Uit de eerste bijeenkomst komen 
aandachtspunten voor parochianen naar voren, waarop tijdens de tweede 
bijeenkomst in groepsgesprekken nader wordt ingegaan, uitmondend in 
initiatieven. 
 
Tijdstip: 20.00-21.30 uur  
Locatie: Cuyperszaal, onder de Basiliek in Oudenbosch.  
Aanmelden: via pastoraalassistent@outlook.com 
Er zijn geen kosten aan verbonden. 
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Tweeluik rond het Geert Grootejaar en de Moderne Devotie 
In de veertiende eeuw was de katholieke kerk oppermachtig. Priesters 
waanden zich God en alleen een kostbare aflaat gaf je vergeving van je 
zonden. Vele priesters konden een liederlijk leven lijden. Zij hadden openlijk 
vrouwen en kinderen. Geert Grote (1340-1384) besefte in die tijd als eerste 
dat een hervorming van de kerk dringend nodig was. Hij wilde terug naar de 
kern van het christelijk geloof. In de beweging die hij op gang bracht koppelde 
hij een sterke maatschappelijke betrokkenheid aan een diep persoonlijk 
beleefd geloof. Grote Europese denkers, zoals Thomas a Kempis, Erasmus en 
Maarten Luther, alsook paus Adrianus IV, volgden zijn beweging. In dit 
tweeluik gaan we op zoek hoe de Moderne Devotie ook voor de huidige tijd 
van waarde kan zijn en inspiratie kan bieden.  
 
Lezing door Mink de Vries  
Datum: donderdag 13 april 
Tijdstip: 19.30-21.30 uur  
Locatie: Cuyperszaal, onder de Basiliek in Oudenbosch.  
Aanmelden: via depelgrim@bernardusparochie.nl  
Er zijn geen kosten aan verbonden. 
 
Excursie naar het Museum Geert Groote Huis  en stadswandeling in 
Deventer 
Datum: zaterdag 29 april 
Tijdstip: uiterlijk om 8.45 uur met eigen vervoer (carpoolen) vanaf de basiliek 
in Oudenbosch en het Bartholomeushuis in Zevenbergen  
Kosten: € 25,50, exclusief lunch en bijdrage in vervoerskosten (op basis van 
20 deelnemers) 
Aanmelden: via depelgrim@bernardusparochie.nl  
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Filmavonden – NIEUW! 
Voorjaar 2023 worden op twee verschillende locaties twee verschillende films 
vertoond, die allebei het thema ‘racisme’ behandelen:  
 
Green Book (2018)  
Wanneer zwarte pianist Don Shirley in 1962 op zoek is naar een lijfwacht voor 
zijn tournee door het zuiden van Amerika, komt hij in contact met Tony Lip, 
een Italiaans-Amerikaanse uitsmijter. Samen reizen ze door verschillende 
‘witte’ staten aan de hand van een speciale reisgids die hen informeert over 
plekken waar Afro-Amerikanen welkom en veilig zijn. Tijdens hun reis worden 
zij geconfronteerd met hun tegengestelde persoonlijkheden, gevaar en 
racisme maar ook met onverwachte menselijkheden en een volle dosis 
humor. 
 
Datum: donderdag, 9 maart  
Tijdstip: 20.00-22.15 uur 
Locatie: Theater De Schuur, Kerkstraat 23, Zevenbergen 
Kostprijs: € 7,5- en € 6,- voor Cine-7 pashouders 
Aanmelden: vooraf via depelgrim@bernardusparochie.nl of 
op de dag zelf aan de kassa 
 
 
Hidden Figures (2016)  
Waargebeurd verhaal over drie NASA-wiskundigen die de VS aan een 
koppositie hielpen in de Space Race. Alsof hun opgave nog niet moeilijk 
genoeg was, moesten de drie daarbij ook nog tegen een dubbel vooroordeel 
opboksen: behalve vrouwen in een mannenbolwerk waren ze Afro-
Amerikanen in een tijd dat rassensegregatie in de VS legaal was.  
 
Datum: woensdag, 15 maart 
Tijdstip: 20.15-22.30 uur   
Locatie: Markland College, Pagnevaart 7 te Oudenbosch 
Kostprijs: € 7,- en € 6,- voor Fanfare pashouders en wie zich 
vooraf bij ons aanmeldt. 
Aanmelden: vooraf via depelgrim@bernardusparochie.nl of 
op de dag zelf aan de kassa. 
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Mediteren met de Bijbel – NIEUW! 
In veel Bijbel cursussen gaat het om wat er in een bepaalde Bijbeltekst staat, 
wat het betekent en hoe de tekst zich verhoudt tot andere Bijbelteksten. 
Daarbij is vooral je hoofd betrokken en is het doel om Bijbelkennis op te 
doen. Mediteren met de Bijbel kiest een ander vertrekpunt: het is een mooie 
manier om te leren het Woord tot jouw hart te laten spreken. En vervolgens 
proberen om daarbij te bidden. Daartoe wordt een Bijbeltekst in een groep 
van max. 7-10 personen, in een aantal opeenvolgende fasen, met elkaar 
besproken. 
Mediteren met de Bijbel is ook heel belangrijk om vertrouwd te raken met de 
vreugde die geloofsgesprekken met zich meebrengen. Geloofsgesprekken 
spelen een wezenlijke rol in het met elkaar werken aan de vorming van 
geloofsgemeenschappen op de weg naar de toekomst: een Missionaire 
parochie en een Synodale kerk 
 
Cursus van drie bijeenkomsten  
In de maanden april en mei 2023 worden een drietal bijeenkomsten over 
mediteren met de Bijbel [Lectio Divina] georganiseerd. Op elke bijeenkomst 
staat een andere Bijbeltekst centraal. Je kan daarbij kiezen uit twee type 
bijeenkomsten: ofwel je kiest (1) de fysieke versie óf (2) de online versie. 
Beide versies worden op dezelfde dag gehouden, de fysieke in de middag en 
de online in de avond:  
 
(1) fysieke variant: zal  plaats vinden in de Cuyperszaal in de Crypte van de 
Basiliek van Oudenbosch, ingang ‘De Pelgrim 2’, bij het St Annaplein; inloop 
13.45 uur, bijeenkomst 14.00-15.15 uur;  
(2) online bijeenkomst: gaat via Zoom m.b.v. een PC met camera, tablet, of 
smartphone; van te voren wordt een Zoom link aan de deelnemers 
toegezonden; inloggen vanaf 19.50 uur, bijeenkomst 20.00-21.15 uur.  
 
Je kan je belangstelling alvast kenbaar maken voor óf de fysieke óf de online 
versie van deze cursus door een mail te zenden aan: 
pastoraalassistent@outlook.com   
Zodra de data bekend zijn, word je daarover geïnformeerd en kan je je 
aanmelden voor deelname. 
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Vast aanbod 
Alpha bijeenkomsten 
Tijdens een aantal interactieve bijeenkomsten wordt gepraat over de kern 
van het geloof, in een informele, plezierige en 
vriendschappelijke sfeer. Deze geloofsgesprekken zijn 
van groot belang voor de toekomst van de parochie. 
Het gaat niet om boekenkennis over het geloof maar 
om meer vanuit je hart over het geloof te leren spreken. 
Elke bijeenkomst begint met een gemeenschappelijke 
maaltijd en duurt ca. 2 uur.  
 
H. Bernardusparochie: 
Informatie: zie de parochie website www.bernardusparochie.nl. 
 
Immanuelparochie:  
Informatie: zie de parochie website www.immanuel-parochie.eu   
 

 
Franciscusgroep 
De Franciscusgroep is een groep mensen die vrijwel elke maand bijeenkomt 
om zich te verdiepen rond een bepaald thema. Iedereen kan zich aansluiten 
bij deze bezinningsmomenten, die steeds verlopen in een gezellige, 
ontspannen sfeer. Ook in 2023 is de rode draad van de samenkomsten: 
‘Luisteren naar inspirerende mensen’ en staan de volgende figuren centraal: 
 
Vrijdag 10 maart: Marga Klompe (1912-1986), de eerste vrouwelijke minister 
en een van de belangrijkste grondleggers van de verzorgingsstaat. Een vrouw 
die vanuit haar katholiek geloof politiek bedreef en op haar manier streed 
voor vrouwenemancipatie. 
Spreker: diaken Frank van Gerven 
 
Vrijdag 14 april: Peerke Donders (1809-1887), een Nederlandse missionaris 
uit Tilburg, die werkte onder lepralijders in Suriname. 
Spreker: nog niet bekend 
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Vrijdag 12 mei: Kardinaal de Jong (1885-1955), een aartsbisschop in 
oorlogstijd. Hij was aartsbisschop van Utrecht van 1936 tot zijn dood in 1955. 
Door paus Pius XII is hij kardinaal gecreëerd in februari 1946. 
Spreker: diaken Frank van Gerven 

 
Tijdstip: telkens van 19.30-21.30 uur                
Locatie: Cuyperszaal, onder de Basiliek in Oudenbosch  
               (ingang via het Doelpad)  
Toegang, koffie en thee zijn gratis. 

 
 
Oecumenisch middaggebed 
Het middaggebed vindt reeds meer dan 5 jaar plaats. Het is een wekelijks 

bezinningsmoment om even stil te staan bij de vraag wat ons bezig houdt en 

wie dat mogelijk maakt. Het middaggebed wordt verzorgd door medewerkers 

en beroepskrachten van de Protestantse Gemeente Oudenbosch en de 

parochie van de Heilige Bernardus van Clairveaux. 

 

Datum: elke woensdagmiddag 
Tijdstip: om 12.00 uur 
Duur: +/- 20 min. 
Locatie: Basiliek Oudenbosch 
Aanmelden: vrije toegang zonder aanmelding 
 

Oecumenisch avondgebed  
Naar aanleiding van het 5-jarig bestaan van het oecumenisch middaggebed 

kwam de suggestie naar voor om ook van start te gaan met een avondgebed. 

Het oecumenisch avondgebed staat open voor iedereen die zich wil bezinnen 

op de christelijke levenswijze. We zingen samen, laten ruimte voor stilte, 

lezen uit de bijbel en bidden. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten. Het initiatief is geïnspireerd door de opzet van Taizé-vieringen.  

 
Datum: op de 3de zondag van de maand: 26 februari, 19 maart, 16 april 
Tijdstip: 20.00 uur (inloop vanaf 19.45u) 
Duur: +/- 30 minuten, met aansluitend gelegenheid tot ontmoeting 
Locatie: Protestantse kerk Oudenbosch 
Aanmelden: vrije toegang zonder aanmelding  



Vastenchallenge 
Een dag van vasten, gebed en geloofsverdieping, naastenliefde op woensdag, 
15 maart, met als thema ‘Mensen onderweg’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.00-12.30 uur: oecumenisch middaggebed in de basiliek van Oudenbosch 
17.30-18.15 uur: sobere / vriendschapsmaaltijd in de Pastorije,  

  Fenkelstraat 28 te Oudenbosch 
18.15-19.45 uur: bezinning ‘Mensen onderweg’, ook in de Pastorije          
20.15-22.30 uur: Spirituele filmavond ‘Hidden Figures’ in de Utopiazaal van  

   het Markland College, Pagnevaartweg 5 te Oudenbosch 
 
Oecumenisch Samenwerkingsverband H. Bernardusparochie  
en Protestantse Gemeenten te Oudenbosch en Oud-Gastel / Kruisland 
 
Voor maaltijd en bezinning tot en met 10 maart aanmelden bij: 
info@bernardusparochie.nl of tel. 0165-330 502 (bereikbaar op werkdagen 
tussen 9.00 – 12.00 uur). Voor de maaltijd geldt een vrije gift t.b.v. de 
Vastenactie en de Kerkinactie campagne van de Protestante Gemeenten.  
Voor de filmavond kost de toegang € 7,- en € 6,- voor Fanfare pashouders. 
 

Meditatieve wandeling 
Deze wandeling vindt plaats op woensdag, 22 maart. Ook hier laten wij ons 
inspireren door het thema van de Vastenactie: ‘Mensen onderweg’. We 
verzamelen in de Pauluskapel (ingang via Pelgrim I, onder de basiliek in 
Oudenbosch). Daar starten we om 18.30u met een korte bezinning. 
Vervolgens maken we samen een wandeling van ca. 5 km in de omgeving. De 
wandeling eindigt rond 19.45u met een kopje koffie/thee in de Cuyperszaal.  
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Voor jonge gezinnen 
 

Kinderkaravaan+  
De Kinderkaravaan-vieringen zijn eucharistievieringen met speciale aandacht 
voor jonge gezinnen. In deze vieringen laten we op een laagdrempelige 
manier jong en oud kennis maken met het katholiek geloof.  
Daarnaast is er de Kinderkaravaan+.  
Voorafgaand aan de Kinderkaravaan-viering komen we in de bijzondere 
periodes van het kerkelijk jaar met de kinderen samen om op een creatieve 
manier aan de slag te gaan met het thema van de viering en de periode. 
Ouders kunnen op de achtergrond meedoen onder het genot van een kopje 
koffie of thee. 
 
Datum: 12 maart 
Thema: Veertigdagentijd – Verander jij mee? 
Tijdstip: 9.45-10.45u, met om 11.00u de Kinderkaravaan-viering 
Vandaag gaan we het verhaal horen over de ontmoeting tussen Jezus en de 
Samaritaanse vrouw, een heel bijzondere ontmoeting! 
Locatie: Hellemonszaal, onder de basiliek van Oudenbosch 
Toegang: gratis 
 
Datum: 2 april   
Thema: Palm-passiezondag, het verhaal van de Goede Week en Pasen 
Tijdstip: om 11.00u Palmpasenprocessie met alle kinderen in de Basiliek 
waarna ze zich in de ruimten onder de Basiliek in groepen verdelen en het 
thema samen gaan verwerken. 
Locatie: de Basiliek van Oudenbosch 
Toegang: gratis 
 
Datum: 2 juli - Gezinsmiddag  
 
 
 
Indien u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten die De Pelgrim 
organiseert, kunt u uw naam en mailadres doorgeven aan de Programmaraad 
via depelgrim@bernardusparochie.nl 
In de loop van dit werkjaar zullen we bouwen aan de uitgave van een digitale 
nieuwsbrief welke u via de mail kunt ontvangen.  
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