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Herdenking in rouw-
centra Dinteloord en
Sint-Maartensdijk 
DINTELOORD/SINT-MAAR-
TENSDIJK Uitvaartorganisatie
Van Haaften houdt vanavond om
19.30 uur een bijeenkomst in het
rouwcentrum aan de Schakelweg 2a
in Sint-Maartensdijk om samen
dierbare overledenen te gedenken.
Donderdag 7 november is er om
19.30 uur zo’n bijeenkomst in het
rouwcentrum aan de Steenbergse-
weg in Dinteloord. Mensen kunnen
lotgenoten ontmoeten die een dier-
bare hebben verloren, ook zijn er
verhalen en woorden van troost
door medewerkers van Van Haaf-
ten. Deelname is gratis, maar ge-
zien de beperkte ruimte is vooraf
aanmelden via info@uitvaartvan-
haaften.nl gewenst.

Zowel de Sint Josephkerk als
de Onze Lieve Vrouwekerk in
Roosendaal blijven open, maar
het bestuur van de Norbertus-
parochie, met uitzondering van
de pastoor, is als gevolg van dit
besluit wel opgestapt.  

Hélène Schenk
Roosendaal

Dat is gistermorgen meegedeeld
aan de parochianen. Gesprekken
over het openhouden van beide
kerken waren blijkbaar erg inten-
sief en er ontstonden verschillen
van inzicht, ‘waardoor het paro-
chiebestuur meent dat het niet in
het belang is van de parochie om
aan te blijven.’ 

Aldus het Bisdom Breda. Alleen
de pastoor, voorzitter parochiebe-
stuur, blijft aan. De andere acht be-
stuursleden zijn opgestapt. Vice-
voorzitter Maarten Mallekoote
spreekt van een vertrouwensbreuk
en verschil van inzicht over de toe-
komst van de kerken in Roosen-
daal. ,,Er ontstond een dusdanige
frictie dat wij zeiden: Zo hoeft het
niet meer voor ons.” 
In de afgelopen periode heeft het

parochiebestuur van de Sint Nor-
bertusparochie meerdere malen
met de bisschop van Breda gespro-
ken over het gebouwenplan voor
de Sint Norbertusparochie. 
In het voorjaar heeft de bisschop

het parochiebestuur gevraagd om
naast de Sint Josephkerk ook de

Onze Lieve Vrouwekerk aan de
Kade open te laten, zodat onder-
zocht kon worden welke functies
die kerk in de toekomst voor het
bisdom en voor de parochie zou
kunnen krijgen. 

In oktober hebben de bisschop
van Breda en het parochiebestuur
opnieuw met elkaar gesproken.
Het is duidelijk geworden dat er in
het klooster aan de Kade een
nieuwe religieuze communiteit
komt. Voortgaand gebruik van de
kerk aan de Kade door de parochie

is van belang om de nieuwe moge-
lijkheid die zich hier voor parochie
en bisdom aandient echt een kans
te geven, stelt het Bisdom. 
Daarnaast heeft de parochie in

de Josephkerk een kerkgelegen-
heid waar veel parochianen zich
thuis weten en waar velerlei pasto-
rale initiatieven zijn ontplooid.
Om voor de toekomst alle kansen
te benutten heeft de bisschop be-
sloten om de Sint Josephkerk en de
Onze Lieve Vrouwekerk in gebruik
te houden.
De bestuursleden hebben aan de

bisschop gevraagd om van hun be-
stuurstaken ontheven te worden. 
Het Bisdom vindt het jammer. 
,,We realiseren ons de grote inzet,
maar respecteren hun besluit.”

Kerken blijven open, bestuur stapt op

Bisschop en
parochie hebben
elkaar gesproken

▲ Het centrum van Steenbergen was het toneel van de voorstelling Living History met ‘soldaten’ gekleed in originele Canadese en Duitse uniformen uit de Tweede 
Wereldoorlog. FOTO PETER BRAAKMANN/PIX4PROFS

Soldaten sluipen door de
Kaaistraat naar strategische
posities en op de Markt
klinken geweerschoten. Met
Living History en herdenking
bij Klokmonument Welberg
vierde Steenbergen 75
jaar bevrijding.

Harry Veenstra
Steenbergen/Welberg

Re-enactment groepen The Cana-
dian Soldier, Fallschirmjäger Regi-
ment 6 en Grenadier Regiment 743
Heimatkurs geven demonstraties en
tonen hun Canadese en Duitse uni-
form en uitrusting. Er staat een Sher-

mantank van het Groot Arsenaal uit
Bergen op Zoom en harmonieorkest
Wachtpost 13 treedt op. 
Bij de Gummaruskerk arriveert ne-

gentig Canadese gasten, waaronder
Swatty Wotherspoon, zoon van de
commandant van een tankeenheid
tijdens de Slag om de Schelde. Het is
zijn twaalfde keer bij de herdenking.
,,Ik heb hier meer vrienden dan in
Canada”, zegt hij gekscherend van-
wege zijn goede band met Stichting
Bevrijdingsmonument Welberg.
,,Vanaf 2007 heb ik (klein)kinderen
naar de herdenking meegenomen.” 
Even later verrast hij samen met

Gregory Yanda, voorzitter van The
South Alberta light horse regimental
Association, burgemeester Ruud van
den Belt met het erelidmaatschap.
,,We danken u voor het promoten

van de geschiedenis van het regi-
ment.” 
De gasten ontvangen van Van den

Belt een klaproosschildje en onder-
weg naar de plechtigheid bij het be-
vrijdingsmonument wordt het door
inwoners van de Welberg met klap-
rozen beschilderde viaduct symbo-
lisch overgedragen aan de Canade-
zen. Onder grote belangstelling dra-
gen Canadeze jongeren bij het Klok-
monument aan de Canadezenweg
gedichten voor, zingen kinderen van
de Pius X school bevrijdingsliederen
en worden de namen van de gevallen
soldaten en burgers voorgelezen door
leden van de Stichting Bevrijdings-
monument. 
Hanneke Somers-Neutkens ont-

vangt tijdens de herdenking het ere-
lidmaatschap van het South Alberta

Je hebt de
jeugd erbij
betrokken en
de herdenking
dicht bij de
mensen
gehouden
– Ruud van den Belt

Regiment. De volksliederen worden
gezongen en de burgemeesters
Steven Adriaansen van Woens-
drecht, Frank Petter van Bergen op
Zoom en Van den Belt krijgen de eer
als eerste de grote bevrijdingsklok te
luiden. 
Tijdens de meet and greet in het

centrum van de Welberg ontvangt
Angelo Somers uit handen van bur-
gemeester Van den Belt de Erepen-
ning van de gemeente Steenbergen
voor alles wat hij heeft betekend voor
de totstandkoming van het monu-
ment en de herdenking. ,,Je hebt de
jeugd erbij betrokkenen en de her-
denking dicht bij de mensen gehou-
den, zoals het door iedereen luiden
van de klok. Dat maakt de herden-
king heel intiem en bijzonder”, aldus
burgemeester Van den Belt.

Gedichten, liederen en Canadezen


