
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 Pauze met koffie/thee of  verfrissing
  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



Praktische gegevens

De ledendag vindt plaats in het Noord-Brabantse Hoeven. De H. Mis 
wordt gevierd in de St. Jan de Doperkerk (St. Janstraat 40A). Het verdere 
programma van de ledendag vindt plaats op conferentiecentrum Boven-
donk (Hofstraat 8). 

Met het openbaar vervoer is Hoeven vanaf  station Etten-Leur of  station 
Oudenbosch met buslijn 311 in tien minuten bereikbaar. Vanaf  bushal-
te Hofstraat is het vijf  minuten lopen naar de St. Jan de Doperkerk of  
conferentiecentrum Bovendonk. U kunt uw reis plannen via www.ns.nl of  
www.9292.nl.

Met de auto neemt u op de A58 afslag 19, of  op de A17 afslag 22 en volgt 
u de N640 richting Hoeven. In Hoeven neemt u op de rotonde de afslag 
naar de Hofstraat. Daar slaat u vervolgens rechtsaf  het terrein van confe-
rentiecentrum Bovendonk op, waar u gratis kan parkeren.

In verband met coronamaatregelen vragen we u zich aan te melden als u 
komt. U kunt een email sturen naar secretariaat@latijnseliturgie.nl of  de 
aanmelding per post versturen naar St. Janstraat 8, 4811 ZL Breda. Geeft u 
bij de aanmelding a.u.b. uw naam en telefoonnummer op.
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