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Programma

 
 

11.00 uur Volledig Latijnse H. Mis (gewone vorm) in de St. Jan de Doper, St. Janstraat 
 40, Hoeven. Hoofdcelebrant is mgr. dr. J.W.M. Liesen, bisschop van Breda. 
 Voorafgaand aan de H. Mis is er biechtgelegenheid.

12.15 uur Lunch in de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, Hofstraat 8, Hoeven.

 13.30 uur Opening door de voorzitter, gevolgd door een voordracht van de hand van 
 drs. J. van Gemert, getiteld  

  
Het verhitte debat over het gregoriaans, 1800-1900

 
  
 

In verband met zijn gezondheid zal dhr. Van Gemert niet zelf  de voordracht 
houden, maar de secretaris van de Vereniging, dhr. S.M. van Roode B.Ed.

14.30 uur Pauze

 

 

 
Ad Completorium in cantu gregoriano

15.00 uur Algemene ledenvergadering (alleen toegankelijk voor leden)
 1) Notulen van de ledendag d.d. 27 september 2020 te Hoeven
 2) Ingekomen stukken en mededelingen
 3) Jaarverslag door de secretaris
 4) Financieel overzicht door de penningmeester, alsmede verslag door de 
 kascommissie
 5) Verkiezing van de kascommissie
 6) Verkiezing van de voorzitter. Statutair aftredend en herkiesbaar is mr. 
 J.L.W.M. Zuijdwijk.
 7) Statutair aftredend en herkiesbaar zijn de E.H. P.A.J. François en dhr. 
 L.J.A.J. Looman.
 8) Presentatie van een nieuwe uitgave, 
 9) Wat verder ter tafel komt

Het algemeen bestuur hoopt van harte u te mogen ontmoeten op de ledendag.

Met vriendelijke groet, namens het algemeen bestuur,

mr. J.L.W.M. Zuijdwijk, voorzitter
dhr. S.M. van Roode B.Ed., secretaris

St. Jan de Doperkerk en Bovendonk

De St. Jan de Doperkerk uit 1929 is 
gebouwd naar een ontwerp van de loka-
le architect Johan Berben en verving 
een vervallen laatgotische kerk die op 
een andere plek in het dorp stond. Het 
markante silhouet van de driebeukige 
kruiskerk bepaalt het dorpsgezicht van 
Hoeven. Het godshuis, opgetrokken uit 
machinale baksteen met rijke bakstenen 
siermotieven, is een goed voorbeeld 
van een centraliserende volkskerk uit 
het interbellum met een grote, brede 
ruimte. Met zowel de toepassing van betonconstructies als de aanpassing 
van het voorplein aan autozegeningen toont dit gebouw hoe de kerkbouw 
meeging met nieuwe technologische ontwikkelingen.
 
De bewogen geschiedenis van Bovendonk begint in de dertiende eeuw, 
toen monniken van de Sint-Bernardusabdij te Hemiksem (Antwerpen) 
er een uithof  stichtten van waaruit de omliggende gronden werden ont-
gonnen. Het complex kwam na de Tachtigjarige Oorlog in handen van 
het bisdom Antwerpen en huisvestte vanaf  1816 een seminarie. Voor het 
seminarie werd in 1907 het huidige neogotische gebouw opgetrokken naar 
een ontwerp van Pierre Cuypers. In 1967 werd het seminarie gesloten en 
stond het gebouw vervolgens 11 jaar leeg totdat een franciscaanse commu-
ne er gebruik van ging maken. In het gebouw is sinds 1983 een priester- en 
diakenopleiding voor late roe-
pingen gevestigd die over een 
uitgebreide bibliotheek be-
schikt. Een groot deel van het 
complex is nu herontwikkeld 
als onder meer een conferen-
tiecentrum, hotel en bras-
serie, waarmee het behoud 
van dit bijzondere religieus 
erfgoed is veiliggesteld.

PROGRAMMA

St. Jan de Doperkerk (St. Janstraat 40A, 4741 AR  Hoeven)

10.15 uur biechtgelegenheid

11.00 uur H. Mis in de gewone vorm van de Romeinse ritus
  celebrant: H.E.H. C. Mennen, pr.
  zang: cantores van de Schola Cathedralis Bredanæ
  orgel: S. Harperink

In verband met de geldende coronamaatregelen wordt de Communie uitsluitend op de 
hand uitgereikt.

Conferentiecentrum Bovendonk (Hofstraat 8, 4741 AK Hoeven)

12.15 uur Lunch

13.30 uur Voordracht Continuïteit of breuk tussen de nieuwe en de oude 
  liturgie door H.E.H. C. Mennen, pr.

14.30 uur Presentatie jubileumboek Florilegium Aureum 

14.45 uur 
  met gelegenheid tot aanschaf  van Florilegium Aureum (€ 25)

15.00 uur Algemene ledenvergadering (alleen toegankelijk
  voor leden van de Vereniging)
  - drs. J.F. van Heijningen is aftredend en herkiesbaar
  - de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld
  - het jaarverslag 2019 wordt voorgelezen
  - een kascommissielid wordt gekozen

16.00 uur Afsluiting

Het algemeen bestuur hoopt van harte u te mogen ontmoeten op de 
ledendag.

Met vriendelijke groet, namens het algemeen bestuur,

mr. J.L.W.M. Zuijdwijk, voorzitter
S.M. van Roode, secretaris

Voor deelname aan de dag is het noodzakelijk dat u zich vóór 18 oktober aanmeldt
bij de secretaris: secretariaat@latijnseliturgie.nl. Op Bovendonk moet u bij binnenkomst 
een QR-code kunnen laten zien.


