
Voorgangers 
 

Voorgangers in onze Lambertus kerk 
 

Het is met Pasen dit jaar 10 jaar geleden dat onze onlangs overleden pastoor 

Piet Vermeeren voor de laatste keer in onze kerk voorging in de Eucharistie. 

We waren toen nog een zelfstandige parochie. Sindsdien is er veel gebeurd. 

Van zelfstandige parochie werden we ‘Geloofsgemeenschap heilige 

Lambertus Linden’ en werden we onderdeel van de grote Martinusparochie 

in Cuijk. 

 

Veelal op eigen kracht hebben we daarna ‘het kaarsje’ brandend weten te 

houden. Zondagvieringen bleven het middelpunt van onze geloofsbeleving, 

maar we wisten elkaar ook te vinden in lief en leed en bij belangrijke 

momenten in het leven van elkaar.  

Ook bij gebeurtenissen in het dorp was ‘de Lambertuskerk’ nooit ver weg. 

We mogen ons gelukkig prijzen en daar dankbaar voor zijn.  

 
 

Veel en belangrijk werk kwam daarbij te liggen op de schouders van de 

leken – voorgangers, een vijftal leden van onze Geloofsgemeenschap die 

voorgaan in gebed en overweging.  

 

Enkele weken terug hebben wij van Mien Heijnen als voorganger in onze 

kerk afscheid genomen. Met een mooie laatste viering zette ze een punt 

achter haar werk als voorganger. Dat moment was alleen bij intimi bekend 

en zo wilde Mien dat ook.  

 

We willen Mien hartelijk dankzeggen voor haar altijd inspirerende 

woorden, die helder en bij de tijd waren. Ze ging steeds vanuit haar eigen 

kijk op de grote vragen van het leven en op die van de samenleving voor. 

Herkenbaar en oprecht.  

 

Gelukkig blijft ze verbonden aan onze Geloofsgemeenschap door middel 

van de vele taken die ze, los van het voorganger – zijn, vervult. Ook daar 

zijn we haar dankbaar voor.  

 

De plek van Mien Heijnen is gelukkig ook al weer ingevuld. Bert 

Oosterveer uit Wijchen, die bekend is met onze Geloofsgemeenschap, 

mogen wij toevoegen aan de vier ‘leken – voorgangers’, naast de leden van 

pastorale team van de Marinusparochie in Cuijk.  

 



We hebben Bert gevraagd om zich aan ons voor te stellen in deze editie van 

ons blad:  

 

    
 

Bert Oosterveer 
 

Mijn eerste doopnaam is Lambertus. Ik ben in december 1952 geboren in 

Schiedam, als oudste van vijf.  

 

Na mijn doctoraalstudie pastoraaltheologie aan de Katholieke Universiteit 

van Nijmegen, ben ik als pastoraal werker zowel in een parochie in 

Nijmegen (10 jaar) als in Wijchen (23 jaar) werkzaam geweest. Daarnaast 

en daarna ben ik in Groesbeek en Nijmegen met veel voldoening werkzaam 

geweest bij Pluryn, een instelling voor mensen met een verstandelijke 

beperking. 

 

Sinds tien jaar ben ik actief als ritueel begeleider, als voorganger bij 

afscheidsvieringen in crematoria e.d. en als voorganger in een tweetal 

verzorgingstehuizen. 

Mijn vrouw en ik zijn ruim 45 jaar getrouwd, ik ben trotse vader van vier 

kinderen en zeer gelukkige opa van zeven kleinkinderen.  

 

 

 

De overige vier voorgangers worden allemaal een jaartje ouder, maar willen 

zich graag blijven inzetten voor onze Geloofsgemeenschap. 

Grote dank aan Mien Heijnen en tegelijkertijd een warm welkom voor Bert 

Oosterveer. 

 

De Voorgangers, 

Trees van den Broek, Frans Smulders, Laurens Koole, Bert Oosterveer en 

Herman van Rhee  


