
Nieuws uit Sint Catharinadal december 2020 
 
Kerstwens 

Het jaar 2020 waarin alles anders ging dan 
verwacht, gedacht, gehoopt…! De Covid-19 
pandemie heeft een zware wissel getrokken op het 
leven van ons allen. Dreiging, angst en onzekerheid 
kleurden de dagen donkergrijs en wereldwijd 
zoeken onze ogen nog steeds naar lichtpuntjes 
tegen de ongewisse horizon.  
Ieder van ons… ja, wij allen in eigen 
omstandigheden, koesteren de geest van 
solidariteit met wie lijden en alleen staan. Wij allen 
verlangen naar moed en uithoudingsvermogen in 
de zorg om onze dierbaren, om ons bedrijf en 
medewerkers en allen die zo zwaar getroffen zijn in 
dit voorbije jaar. Hoe belastend soms ook, we willen 
ons beperken vanuit ons 
verantwoordelijkheidsgevoel omwille van anderen, 

uit zorg voor de  medemens naast ons én hun welbevinden! 
 
Nu de vier weken van de Advent bijna zijn volbracht, gaan onze gedachten uit naar het hoogfeest 
van Kerstmis. Het zal anders gevierd worden dan we gewend zijn, maar de essentie van deze 
herdenking overstijgt alle eeuwen. 
 
Door de Ster die hen leidde, gingen engelen, herders en wijzen op weg, om 
de Emmanuel  - God-met-ons -  te groeten in de eenvoud van een stal. 
Moge deze Ster ook nu nog vele harten raken door het besef hoe God met 
Zijn tekens een mensenleven richten kan. 
Zo kan Kerstmis iedere dag gebeuren; in de eenvoud van ons leven, in de 
kleine kring óf in de grote wereld om ons heen. 
 
Zo wensen wij U het vredevolle Licht van Kerstmis van harte toe,  
goed voor iedere nieuwe dag in het nieuwe jaar 2021! 
 
Zr. Maria Magdalena van Bussel, Priorin van Sint-Catharinadal. 
 

Kerkdiensten 
Op Kerstavondviering 24 december mag geen publieke viering plaatsvinden. In de plaats daarvan 
is 19.00 uur de viering bij te wonen via livestream www.kerkdienstenlivestreams.nl 
 
Eucharistievieringen vanaf  25 december t/m zondag 03 januari 2021 
Eerste Kerstdag 25 dec. 09.00 uur 
Tweede Kerstdag     26 dec. 09.00 uur 
Zondag                     27 dec. 09.00 uur Feest van de H. Familie 
Nieuwjaarsdag  01 jan. 09.00 uur 
Zondag   03 jan. 09.00 uur Feest van Drie Koningen 
Gelieve voor deze viering aan te melden per e-mail:   secretariaat@sintcatharinadal.nl 
óf bij de receptie telefonisch of schriftelijk voorzien van naam + telefoonnr. Er zal contact worden 
opgenomen of er nog plaatsen beschikbaar zijn. Aanmelden op voorhand is verplicht; slechts 30 
plaatsen zijn beschikbaar. Mondkapje is verplicht 
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Coronamaatregelen Sint-Catharinadal 
Tot nader orde zijn particulier bezoek aan het klooster, bezinning en 
groepsactiviteiten, reserveringen in het gastenverblijf en rondleidingen niet mogelijk 
 
 
Wijnhuis De Blauwe Camer 
Het restaurant is voorlopig gesloten zolang de landelijke maatregel van kracht is. In deze periode, 
geeft het wijnhuis de mogelijkheid om maaltijden af te halen. Wijnhuis De Blauwe Camer heeft 
zich ontpopt tot Traiteur in deze tweede lockdown. Met veel plezier hebben we menig 
verjaardag en huwelijksjubileum mogen verzorgen. Naast ons feestelijk 4 gangen 
verrassingsmenu hebben we ook heerlijke dagverse soepen en gezonde maaltijden. Het 
doet ons deugd dat we vele gasten kort mogen blijven zien bij de afhaal-momenten en 
danken jullie voor de steun. Via Facebook en Instagram (@wijnhuisdeblauwecamer) vindt 
u de meest recente informatie wat betreft menu en specials. Wordt u liever via de mail op 
de hoogte gehouden? Stuur dan een e-mail naar: wijnhuis@sintcatharinadomein.nl  
Ons Kerstmenu was binnen een week helemaal uitverkocht, onze dank is enorm. Na de 
feestdagen blijven wij geopend voor afhaal maaltijden van woensdag tot en met zondag 
(tussen 15.00-20.00 uur). Uitgezonderd zijn zondag 27 december en vrijdag 1 januari, 
deze dagen zijn we gesloten. Op oudejaarsdag hebben we een aangepaste openingstijd 
van 12.00 tot 15.00 uur.  
Mocht u vragen of andere wensen hebben? Neem dan contact met ons op via 0162-46 
46 73 of via wijnhuis@sintcatharinadomein.nl 
 
Kloosterwinkel De Blauwe Camer 
De winkel is “gewoon” open. De medewerkers in de winkel dragen conform de RIVM-
voorschriften een mondkapje. Bezoek de pagina van de kloosterwinkel via deze link.  Als 
extra dienstverlening blijft de bestel- & bezorgservice bestaan. Openingstijden winkel: 
 woensdag 23- en donderdag 24 december van 11.00 tot 17.00 uur 
 zaterdag 26 december 2e Kerstdag van 12.00 tot 17.00 uur 
 dinsdag 22 dec t/m donderdag 24 dec van 11.00 tot 17.00 uur (woensdag 30 dec. 

vanaf 12.00 uur). 
 vrijdag 1 januari Nieuwsjaardag is de winkel gesloten 
 zaterdag en zondag 2 en 3 januari van 11.00 tot 17.00 uur 
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Zuster Imelda overleden 
 

 
Te Boxtel geboren 25-12-1925 begon zij haar 
kloosterleven 29-09-1953 deed haar Professie
15-04-1956 overleed in Stichting Maria-Oord te 
Dongen11-12-2020 
  
Ingetreden in de vijftiger jaren waarin een nieuwe 
tijd zich langzaam af begon te tekenen, was Zr. 
Imelda altijd drukdoende in de belangeloze inzet 
voor de medezusters en in zichtbare dienstbaarheid 
in datgene wat van haar gevraagd werd; de 
zorgzame aandacht voor het keukengebeuren kreeg 
gaandeweg hier het hoofdaccent. Voelbaar was 
haar biddende betrokkenheid bij alles wat zich in 
Kerk en wereld afspeelde.  
 
Zo verliepen haar dagen in een vertrouwd en 
weerkerend kloosterritme,  tot  in  de  middag  op  de  
Eerste  Pinksterdag  van 12 juni 2011. Een 
onverhoedse val kreeg een onvoorzien gevolg en 
veranderde ingrijpend de gang van haar leven. Haar 
gezondheidstoestand dwong Zr. Imelda naar de 
verpleegafdeling van Stichting Maria-Oord in 

Dongen te verhuizen, waar zij onder het dak van de Zusters Franciscanessen van Dongen een 
aangenaam onderkomen kreeg. Dank zij de nabije gastvrijheid van deze zusters en de liefdevolle 
bekommernis van het verzorgend personeel, werd haar levensavond door blijmoedige tevredenheid 
en gelovige berusting getekend. 
Al woonde Zr. Imelda de laatste negen jaar buiten onze gemeenschap, haar hele hart en wezen 
bleef vervuld van het Norbertijnse charisma en de Augustijnse geest, aangevuld met een vleugje 
Franciscaanse spiritualiteit.  
Dappere Zr. Imelda, ondanks alle beperkingen en ongemakken straalde u in uw trouw aan Christus 
en aan Sint-Catharinadal. Wij danken en bewonderen u; gelovend dat u nu nog inniger mag stralen 
in het eeuwige, nooit dovende Licht van onze Heer. 
 
Op vrijdag 18 december 2020 is zuster Imelda in besloten kring vanuit de Kerk van Sint- 
Catharinadal begraven. 
 
 
  



KERSTCONCERT STELLA VOCALIS 

 

 

Dit jaar helaas geen live kerstconcert van Stella Vocalis op Sint-Catharinadal, maar dit keer, vanaf 
20 december a.s., wel een Kerstviering te horen en te zien op de website van de Norbertinessen-
priorij Sint-Catharinadal (www.sintcatharinadal.nl) uit Oosterhout of via de volgende link. 
https://youtu.be/LznuHfkNdws 

Een aantal leden van het koor heeft dit jaar onder leiding van Sonja van de Dries en met 
begeleiding van Rick Muselaers, opnames kunnen maken van klassieke en hedendaagse 
meerstemmige kerstliederen. Deze opnames op locaties in Tilburg en Oosterhout zijn tot stand 
kunnen komen dankzij de hulpvaardigheid van de mensen bij Oisterwijk in Beeld 
(www.oisterwijkinbeeld.nl).  
 
Diaken Jan Joosten heeft, als verteller van het Kerstverhaal, tijdens de uitzending ook weer 
traditioneel, er een hedendaags tintje aan geven. 
Namens de kloostergemeenschap Norbertinessen van Sint-Catharinadal heeft de priorin, 
eerwaarde zuster Maria Magdalena van Bussel, een Kerstboodschap ingesproken. 
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Jubileum 750 jaar Sint-Catharinadal en Daan Manneke 
Op 9 oktober 2021 bestaat Sint-Catharinadal 750 jaar. Aanvankelijk bestond het 
voornemen om begin 2021 activiteiten in het kader van dit jubileum te organiseren. 
Vanwege de Corona is besloten om pas in het najaar van 2021 te starten met 
activiteiten. 
 
Aan de componist Daan Manneke was reeds eerder gevraagd  om een muziekstuk te 
componeren. De opdracht daartoe is uitgegaan van het bestuur van de 
Norbertinessenpriorij Sint- Catharinadal; de compositie wordt exclusief opgedragen aan 
de zusters ter gelegenheid van het 750 jarig bestaan volgend jaar. 
 

 
 
Op 9 november ontving zr. Maria Magdalena de compositie De Wijngaard, een motet 
voor een gemengd kamerkoor uit handen van de componist Daan Manneke.  
Uit het voorwoord van Daan Manneke: De wijngaard bleek een hoogst inspirerende bron 
te zijn. Een prachtige , rijke metafoor: de wijnstok met de vertakkingen van de ranken, de 
druivenoogst en tenslotte de wijn. De priorin spreekt van de “ranken, die verbindingen en 
verbanden weten aan te brengen”. In de bijbel wordt de wijngaard regelmatig genoemd 
als bron van welvaart, voortgang, vrede en vreugde, met een spirituele intentie. 
De titel van mijn compositie draagt dan ook de titel DE WIJNGAARD. 
De gebruikte Bijbelteksten zijn gekozen uit het Hooglied en het boek Jeremia. In beide 
teksten is sprake van liefde, welbevinden, musiceren en toekomst. 
 
De compositie zal door het koor Musa Horti uit Leuven ten gehore worden gebracht.  
De datum van uitvoering staat nog niet vast. 



 
Anita Overgaauw onze nieuwe wijnmaker 
 
In het kader van een omscholing heeft zij een universitaire opleiding wijnbouw en wijn maken in 
2010 afgerond in Nieuw-Zeeland, waar zij ongeveer 15 jaar heeft gewoond. 
Zij heeft in veel wijnbedrijven gewerkt, veel wijnoogsten meegemaakt ook in Frankrijk, 
wijnproeverijen georganiseerd en is als wijnadviseur opgetreden. 
Sinds 2019 is zij weer woonachting in Nederland. 
 

 
                                                         Foto Jan Winde 
 
Geen seconde heb ik spijt van mijn beslissing zegt Anita Overgaauw, toen ik zo’n kleine twee 
maanden geleden, de verantwoordelijkheid op mij nam om de wijnoogst van dit jaar binnen te 
halen. Nee zeggen was, gezien de grote zorgen die de zusters hadden, trouwens ook niet echt een 
optie. 
Ik ben ontzettend blij, dat ik deze gelegenheid heb gekregen. Een unieke kans op een unieke plek. 
En uitdagend natuurlijk: een duik in het diepe. Niet alleen omdat de oogst en de verwerking 
daarvan al op het punt stond te gaan beginnen en ik geen gelegenheid heb gehad mijn eigen 
planningen te maken, maar ook vanwege de corona, waardoor er allerlei speciale regelingen 
moesten worden getroffen. 
De fikse klus is goed geklaard en dat niet in het minst omdat we een geweldig goed team hebben 
samen met Ramona, Sytze, Dirk-Antoon en Miranda, die, net als ik eigenlijk, ook uit de hoge hoed 
is getoverd en ons is komen versterken bij het verwerken van de oogst. 
Door heel veel plukkers – echte doorzetters zeker gezien ook het vaak niet al te beste weer - is er 
een rijke oogst binnengehaald, die goede wijnen belooft. 
In de korte tijd heb ik veel geleerd en moois meegemaakt. 
Het is een zeer unieke situatie hier, die ik echt nog nooit ergens anders heb gezien en 
meegemaakt: de samenwerking met de zustergemeenschap, met die vele vrijwilligers, met de 
mensen, die een achterstand hebben op de arbeidsmarkt en - tot slot-de ligging van deze 
wijngaard op dit prachtige kloosterdomein. 
 



Winter in de wijngaard 
Het is de tijd van het jaar dat de wijngaard in rust gaat – de ranken gaan in ‘winterslaap’. In de 
cuverie staan de wijnen nog een tijdje te rijpen in de roestvrijstalen en eikenhouten vaten.  
Terwijl de wijnen van 2020 dus nog niet in de fles zitten, is de voorbereiding voor het seizoen 2021 
al begonnen. Een belangrijk moment in iedere wijngaard is het snoeien van de druivenranken. Het 
is de eerste en een van de belangrijkste activiteiten in de wijngaard. Hiermee zet je de 
druivenranken namelijk op voor de groei in het voorjaar/zomer. Met de snoei bepaal je óf en 
hoeveel trossen de ranken kunnen gaan produceren. 
Er is besloten om de komende jaren te gaan werken met de zogenaamde “zachte snoei”-methode. 
Het kenmerk van dit systeem is dat er zo min mogelijk en zo klein mogelijke wondjes worden 
gemaakt in de druivenrank. Hierdoor worden de sapstromen in de plant in stand gehouden en 
krijgen ziektes minder kans om de rank binnen te dringen. Uiteindelijk zal dit leiden tot gezondere 
planten …en …. gezondere planten, betekent ……gezondere druiven, betekent …….. een wijngaard in 
balans, betekent ………. gebalanceerde en betere wijnen.  
Om deze resultaten te gaan bereiken, verzorgden Henk Breugem en Ard Brummel van de Dutch 
Pruning School een workshop voor een zevental van de vrijwilligers alsmede Ramona Mimpen. 
Deze groep zal dit seizoen de gehele snoei voor hun rekening nemen.  
Als de inzet en het enthousiasme van de groep cursisten een graadmeter is voor het komende 
seizoen, dan kunnen wij alleen concluderen dat het een heel mooi jaar 2021 gaat worden! 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moestuin in de winter. 
 
Met de komst van de eerste nachtvorst een paar 
weken geleden staan nu alleen de echte 
wintergewassen nog in de moestuin. Boerenkool, 
palmkool, bietjes en wortels kunnen zo’n beetje 
kou prima hebben, sterker nog de koolsmaak 
wordt er alleen maar beter van. Alle lege bedden 
zijn mooi afgedekt met biologische compost zodat 
ze in alle rust kunnen herstellen voor het nieuwe 
seizoen.  
In de vorig jaar aangelegde bijentuin wordt 
ondertussen de overkapping van de bijenkasten 
helemaal vernieuwd. De tuin is in een jaar tijd 
mooi tot wasdom gekomen en heeft tot laat in 
november volop bloemen gehad om de 
bijenvolkeren tevreden te houden.  
Het is jammer dat door alle coronaperikelen er 
maar beperkt rondleidingen mogelijk waren, want 
de tuinen hebben er nog nooit zo mooi bij gestaan 
als afgelopen jaar. Hopelijk mag dit in de loop van 
2021 weer wel en kunt u met eigen ogen, oren en mond komen kijken, ruiken en proeven wat er 
allemaal groeit en bloeit.  
 

 
Kloosterwinkel De Blauwe Camer 
Huttentutolie nieuw in de winkel. 
De in het Wijnhuis vermaarde Huttentutolie van de 
biologische boerderij Heinig&Hoef uit Teteringen is nu ook in 
de kloosterwinkel verkrijgbaar. De biologische Brabantse 
Huttentutolie is uniek van smaak. Het is geen olijfolie, 
zonnebloem- of koolzaadolie. Dat zie je, ruik je en proef je. Het 
is intens warm, goudgeel van kleur. De vele kenners die de olie 
geproefd hebben ervaren dat er tonen van pinda, kool, gras 
en hooi te ruiken zijn, in een eigen unieke samenstelling. 
In de mond is de olie zacht, aards en boterig van smaak, die 
lang en aangenaam blijft duren. 

 
Chocolaterie, ambachtelijk met de hand gemaakt 
door Jenneke Ippel van Bij Jenneke uit 
Raamsdonksveer. De chocolade die Jenneke in 
haar producten gebruikt is van Callebaut, “the 
finest Belgian Chocolate”. Met het programma 
Growing Great Chocolate kiest elke chocolatier 
die met de chocolade van Callebaut werkt er 
duidelijk voor om de cacaoboeren in West-Afrika 
te steunen. Voor elk verkocht pak Finest Belgian 
Chocolate investeert Callebaut een deel van de 
opbrengst in een duurzame teelt van cacao en in 
gemeenschapsprogramma's in de West-
Afrikaanse gemeenschappen waar cacao wordt 
geteeld. 



 


