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Goed nieuws voor alle mensen. Jezus is geboren!
Beste mensen! Dit thema wil ik met u overdenken bij het kerstfeest dit jaar. Het is geïnspireerd op het
Project uit Trefwoord dat veel kinderen volgen op de R.K. Basisscholen en dat als thema draagt: Iedereen telt
mee. Dat is de ondertoon van het goede nieuws. Het is bestemd voor alle mensen, niemand uitgezonderd.
Jezus is immers geboren voor iedereen!
Door Hem kan God de wereld veranderen. Dit kleine kind weet de harten te raken en een ommekeer tot
stand te brengen. Herders en wijzen komen Hem prijzen bezingt een kerstlied en daarmee geven we aan dat
Hij heel wat teweeg gaat brengen bij mensen van allerlei verschillende achtergronden.
Hij blijft ons uitnodigen om onszelf in te zetten voor de mens in nood en de mens, die aan de rand van de
samenleving terecht is gekomen. Daarom strekt het kerstkind in de stal zijn handen uit naar u en mij.
Zo zal de wereld van het kwaad en kwade machten verlost worden. Duisternis maakt plaats voor licht.
Droefenis wordt veranderd in blijdschap. Dat is het goede nieuws dat voor het eerst klonk op de velden bij
Bethlehem. Moge wij vervuld van de Blijde Boodschap met de herders en de wijzen Jezus prijzen.
Een gezegende Advent en alvast een Zalig Kerstfeest!
Vicaris P. Verbeek, mede namens vicaris-generaal mgr. H. Lommers en vicaris W. Wiertz

Nieuwe bezetting Vicariaat Middelburg
Per 1 november 2018 is Linda Sweere-Hereijgers begonnen als secretaresse voor het Vicariaat Middelburg.
Linda is geboren in Roosendaal en woont nu in Oud Gastel. Ze is 47 jaar en is getrouwd en heeft 2 kinderen.
Ze is werkzaam op dinsdag en woensdag van 9.30 uur tot 14.00 uur.

Hoop voor moeder en kind: Adventsactie
Op zondag 2 december 2018 is de Advent begonnen, de tijd dat de Kerk leeft in de verwachting van de komst
van haar Heer, Jezus Christus. Tijdens deze periode spannen parochies en parochiekernen zich in voor de
Adventsactie.
“De Bisschoppelijke Adventsactie draagt een ander karakter dan haar evenknie, de Vastenactie,” vertelt Ben
Hartmann, de diocesane missiesecretaris desgevraagd. “De Advent is een periode van verwachting. Gods
Zoon komt als een kind naar ons toe. Hierdoor zien we in ieder kind de liefde van God weerspiegeld. Deze
overtuiging vormt de leidraad voor de projecten van de Advensactie. De zorg voor kinderen en hun
omgeving staat centraal.”
In samenwerking met lokale organisaties stelt de Adventsactie in 2018 met het motto ‘Hoop voor moeder en
kind’ vier projecten centraal:
 Opleiding, microkrediet en kinderopvang voor kwetsbare vrouwen in Burkina Faso.
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 Opzetten van een systeem van geboorteregistratie in Malawi.
 Netwerk van naaiateliers voor jonge moeders in de Democratische Republiek Congo.
 Hulp aan straatkinderen in Rwanda en hun gezinnen.
Voor meer informatie over de vier projecten zie de website van het bisdom: hoop-voor-moeder-en-kindadventsactie/

Laatste updates in de diaconale kennisbank
De kennisbank is te vinden bij het onderdeel Projecten op de website van het Sint Franciscuscentrum. Er zijn
cursusmaterialen en handreikingen te vinden om vrijwilligers te helpen om de Caritas en diaconie beter
zichtbaar te maken, zodat kwetsbaren daarmee geholpen zijn.
03-12-2018

Handig voor feestdagen: Mijn parochie op Facebook.

Update &
uitgelicht

15-11-2018

Waar moet ik aan denken bij een vrijwilligersbeleid voor mijn

Update

parochie of Caritas?
01-11-2018

21-08-2018

Download het Bisdommagazine themanummer over 'Vluchtelingen Nieuw
voor vluchtelingen'

toegevoegd

'Fake news', bijgewerkt bij Nieuwsbericht

Update

Heeft u nog tips waar andere vrijwilligers iets aan kunnen hebben? Laat het weten via de projectpagina
Parochies aan de slag voor kwetsbaren.

Tip: Plan op uw Facebookpagina een reeks afbeeldingen als deze in om automatisch en regelmatig een evenement
onder de aandacht te brengen.
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Alphacursus
Wat geloof ik eigenlijk? Praat je wel eens met iemand over je geloof? Wat
geloof je? Hoe belangrijk is het geloof voor je? Wat voor rol speelt je geloof
in je leven? Nog een stap verder: waarom leef ik eigenlijk, wat is de zin van
mijn leven. Ben ik gelukkig zoals ik nu leef?
Een aanbod voor jou
Vragen die ieder mens heeft. Heel herkenbaar. Antwoorden zijn niet zo
eenvoudig. Wil je een poging doen om samen een antwoord te vinden?
Meld je dan aan voor een 10-daagse cursus. Een aanbod van de katholieke
kerken in Breda.
Succesvol
Deze zogeheten Alpha cursus wordt met veel succes al tientallen jaren gegeven in veel landen over de hele
wereld. In Nederland hebben ongeveer 220.000 mensen zo’n cursus gevolgd en velen zijn er erg enthousiast
over.
Hoe ziet het programma eruit?
De bijeenkomsten bestaan uit een gezamenlijk maaltijd, een korte lezing en een groepsgesprek. De lezingen
geven een verdieping in het katholieke geloof en behandelen vragen als: Wie is Jezus nu eigenlijk, Hoe kun je
geloven? Waarom zou je de Bijbel lezen, Wie is de H. Geest, Hoe zit het met het kwaad in de wereld en wat is
de betekenis van bidden. In de groepsgesprekken spreken we met elkaar als (niet-) (of een beetje-) gelovige
over de onderwerpen.
11 bijeenkomsten: waar en wanneer?
Er zijn 11 bijeenkomsten om de week op donderdagavond en een op zaterdag.
Plaats: de ontmoetingsruimte van de Michaelkerk, Hooghout 67, in Breda
Aanvang: 18.00 uur tot 21 uur.
We beginnen op 17 januari 2019, de laatste bijeenkomst is gepland op 23 mei 2019.
Meer informatie vragen of aanmelden kan bij Hanneke Oomen E: hannekeoomen@online.nl

En de nieuwe naam wordt…
Vanaf 1 januari 2019 zullen de parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming te Prinsenbeek en de
Nazarethparochie te Breda samengaan. In een sfeervolle bijeenkomst in de Martinuskerk heeft pastoraal
werkster Henny Spooren eerder deze maand de naam voor de nieuwe parochie bekendgemaakt: Parochie
Heilige Maria Magdalena.
Op zaterdag 5 januari 2019 is er een feestelijke startviering van de nieuwe parochie om 17.00 uur in de kerk
van Prinsenbeek. U bent van harte welkom.

Neva-ensemble
Voor het zesentwintigste seizoen (vanaf 1992) komt het
bij velen bekende Neva-ensemble uit St. Petersburg
wederom naar ons land voor een groot aantal optredens
van begin december 2018 tot half januari 2019. Een
muzikale belevenis met Slavisch-Byzantijnse kerkmuziek,
beroemde Kerstliederen en Russische volksmuziek. In het Bisdom Breda staan vier optredens gepland.
Het Neva-ensemble geeft een concert in de H. Trudokerk, Molenstraat 9, 4881 CP te Zundert op donderdag
13 december.
Op zaterdag 22 december treedt het ensemble om 13.30 uur op in de H. Willibrorduskerk. Past.
Bastiaansensingel 32, 4711 EC in Sint Willebrord. En eveneens op de 22e december zingt het Neva-ensemble
om 17.00 uur in de viering in de H. Gummaruskerk, Westdam 83, 4651 BE in Steenbergen.
Op 2e Kerstdag zal het Neva-ensemble haar muzikale medewerking verlenen tijdens de Eucharistieviering om
10.30 uur in de Gertrudiskerk, Venestraat 16, 4931 BP Geertruidenberg. Ook in Geertruidenberg bent van u
van harte welkom!
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Personalia
Adrie Lint, Nazarethparochie en parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming
In het weekend van 21 oktober 2018 is in de parochie van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming
(Prinsenbeek) en in de Nazarethparochie (Breda-West) meegedeeld dat pastoraal werker Adrie Lint van de
bisschop van Breda toestemming heeft gekregen om met vervroegd pensioen te mogen gaan.
Adrie Lint werd op 1 maart 2009 benoemd tot pastoraal werker in de Nazarethparochie en sinds 1 januari
2012, bij de vorming van een gezamenlijk team voor beide parochies, is hij ook pastoraal werker in de
parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming. Al sinds 1981 heeft Adrie zich met voldoening en plezier in
meerdere functies ingezet voor het pastorale werk.
Het vervroegd pensioen van Adrie gaat in op 1 april 2019, maar hij neemt al eerder, op 27 januari, afscheid
van de parochies.

Overleden
Emeritus pastoor Nicolaas Johannes Petrus Blaauwhof
Op 25 november jl. is overleden emeritus pastoor Nicolaas Johannes Petrus Blaauwhof. Hij werd geboren te
Zoetermeer op 4 mei 1931. Hij was priester van het bisdom Rotterdam. Sinds zijn emeritaat woonde hij in
Roosendaal. Op verschillende plaatsen in ons bisdom heeft hij geassisteerd, met name in Lepelstraat. De
uitvaartmis vond plaats op zaterdag 1 december in de H. Antonius van Paduakerk in Lepelstraat. Aansluitend
was de begrafenis op het kerkhof aldaar.

Nieuwjaarsontmoeting
Op vrijdag 18 januari 2019 om 18.30 uur vindt in Bovendonk, Hofstraat 8 te Hoeven de Nieuwjaarsreceptie
van beide vicariaten van Bisdom Breda plaats. De uitnodigingen hiervoor worden binnenkort verzonden.
Noteer de datum alvast in uw agenda. U bent van harte uitgenodigd!
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