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“Johannes neem jezelf toch niet zo ernstig!”

Deze woorden komen van paus Johannes XXIII, wiens feest we op 11 oktober in de kerk zullen vieren. Het is
een rake uitspraak van deze geliefde paus, waarnaar zelfs in Bergen op Zoom een middelbare school
vernoemd is: het Roncalli. In 2019 bezochten we tijdens de bisdombedevaart zijn geboorteplaats Sotto il
Monte. Op vele pelgrims heeft het bezoek een diepe indruk achtergelaten.
Hij vertelde deze boodschap eens aan een bisschop, die slapeloze nachten kende vanwege de zwaarte van
het bisschop zijn. De paus zei daar ook last van te hebben, maar dat hij op een keer in een toestand tussen
waken en dromen de boodschap van zijn beschermengel kreeg (zijn voornaam was immers Angelo: engel)
die tegen hem zei: “Johannes neem jezelf toch niet zo ernstig!” Vanaf dat moment kon de paus goed slapen.
Wat een wijs woord krijgen we van Rocalli mee. Immers een beetje deemoed zou voor ons geen kwaad
kunnen. Met een gezonde zelfkritiek en het vermogen tot relativeren wordt ons leven en dat van degene
met wie we op weg gaan een stuk aangenamer.
“…………. Neem jezelf toch niet zo ernstig!”
Vrede en Alle Goeds.
Vicaris P. Verbeek, mede namens vicaris-generaal mgr. H. Lommers en vicaris W. Wiertz

Reactie R.-K. Kerk op oproep minister Grapperhaus
In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere
keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep afgelopen
maandag. De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen
en de grote risico’s van COVID-19 voor de volksgezondheid. Zij hebben vanaf het begin van de COVID-19
pandemie hun verantwoordelijkheid genomen en besloten de coronamaatregelen van de overheid te
vertalen naar een eigen protocol. In de afgelopen maanden hebben zij kunnen constateren dat het protocol
goed functioneert. Omwille van de veiligheid zijn echter aanvullingen op het bestaande protocol
noodzakelijk.
De bisschoppen vragen de parochies en religieuze gemeenschappen zo snel als mogelijk terug te schalen
naar dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). De al
bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelovigen wordt gevraagd om een
mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid. De bisschoppen beseffen dat in de parochies
veel vrijwilligers betrokken zijn bij het implementeren van de maatregelen, en dat deze situatie opnieuw hun
tijd en aandacht eist.
Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ d.d. 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen
onverkort gelden met de volgende aanvullingen:
 Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
 Aanwezigen dragen een mondkapje (volgens de richtlijnen van de overheid)

Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:
 Voorzang vindt plaats door een cantor of enkele zangers
 Samenzang is niet toegestaan

Verder overleg over maatwerk
De R.-K. Kerk blijft met de overheid in gesprek. Ook in de komende week zal weer overleg plaatsvinden met
de minister. Nieuwe ontwikkelingen worden gemeld op www.rkkerk.nl en de sites van de verschillende
bisdommen. De bisschoppen vragen iedereen te blijven bidden voor de slachtoffers van COVID-19, in
Nederland en wereldwijd. Klik hier om het gebed van de bisschoppen mee te bidden.
Het bestaande protocol van de R.-K. Kerk is als volgt:
FACTSHEET KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER (10 juli 2020)
PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER GELOVIGEN (10 juli 2020)
PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER BEDIENAREN (10 juli 2020)
PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER KERKGEBOUWEN (10 juli 2020)

Online vorming Liefde & Seksualiteit voor jongeren
Het jongeren- en gezinspastoraat van het Sint Franciscuscentrum
organiseert samen met jongkatholiek een vorming Liefde &
Seksualiteit. De inhoud wordt grotendeels door de jongeren zelf
bepaald met behulp van een digitale vragenlijst. We willen u vragen
om ook de jongeren uit uw parochie hiervoor uit te nodigen.
Er worden vier avonden georganiseerd. De eerste twee avonden
gaan over de Theologie van het Lichaam van Johannes Paulus II:
deze paus wist als geen ander de harten van jongeren te raken. Hij
helpt ons om te zien wat Gods plan van geluk met de mens is. We hopen zo met een open hart de derde en
vierde avond in te gaan, waarbij we ingaan op de vragen van de jongeren. Ze vragen bijvoorbeeld: “Hoe weet
ik nu of mijn vriend ‘de ware’ is?” en “Wat is het probleem met porno?”
Inmiddels zit de eerste vorming al bijna vol. In elk geval zorgen we ervoor dat elke jongere antwoord krijgt,
door zo nodig extra avonden te organiseren. Ze kunnen terecht op de site van jongkatholiek.nl. of
gezinengeloof.nl. Daar vinden ze info over aanmelden en de link naar het formulier waar ze hun vragen
kunnen stellen.

Sint Norbertusparochie bij Relivisie
In het komende TV seizoen is er iedere 2 e en 4e vrijdag van de maand een uitzending bij ZuidWestTV. De
uitzendingen starten om 10 uur in de ochtend en worden ieder nieuw uur herhaald. Op 23 oktober 2020 en
12 maart 2021 zijn de uitzendingen vanuit de Sint Norbertusparochie te zien. In oktober zal pastoraal
werkster Petra Versnel aan de uitzending meewerken en in maart pastoraal werkster Mary Zopfi.

Zondag 25 oktober 2020 laatste viering Toeristenkerk van Haamstede
Zondag 25 oktober (11.00 uur) zal toeristenkerk Onze Lieve Vrouwe op Zee van Haamstede de laatste viering
hebben. Pater Thaddy de Deckere is de celebrant en Elvira Vos-Simons zal de viering muzikaal begeleiden.

Personalia
In memoriam Nico Nooren
“Blijf bij ons Heer”
Woorden uit het Evangelie van de Emmaüsgangers en gekozen voor de uitvaart van Nico Nooren, priester
van ons bisdom Breda. Dat was hij met hart en ziel. Betrokkenheid, invoelingsvermogen en hartelijkheid
kenmerken zijn karakter. Hierdoor kon hij met velen op weg gaan. Ook verklaarde hij vanuit zijn diepe geloof
de Schriften. Samen met Nico mogen we de Heer herkennen in het breken van het brood. Daarom is het
Evangelie van de leerlingen op weg naar Emmaüs zo treffend.

Nico hield van duidelijkheid en hij was volstrekt integer. Als benoemingenadviseur van bisschop Ernst
onderhield hij contacten met de priesters, diakens en pastoraal werkers en werksters in het bisdom, en met
de besturen van de parochies. Hij deed dat met kunde en met groot gevoel voor wat nodig was voor het
pastoraat.
Ook nadat hij deze functie had overgedragen bleef hij voor veel beroepskrachten een echte
vertrouwensman en klankbord. Vanuit zijn diep geloof hield hij vertrouwen in de Kerk en bleef hij bouwen
aan de kerk van morgen.
Beste Nico, bedankt voor alles.
Vicaris Paul Verbeek
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