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Sint Maarten
In het heiligenboek van de Kerk wordt Martinus genoemd op 11 november, de dag van zijn begrafenis in het
jaar 397. Martinus is altijd een populaire heilige geweest. Dat komt door de vrome overlevering die ons zijn
woorden en daden doorvertelt tot op de dag van vandaag.
Zo gaat het verhaal, dat Martinus als jong soldaat voor de poort van Amiens een bedelaar ontmoet die bijna
sterft van de kou. Martinus deelt met hem zijn
mantel. Doorgaans zien wij op afbeeldingen
Martinus, hoog te paard gezeten, die met een
zwaard de mantel in tweeën doet en de arme man
een deel toewerpt. In de Maartenskerk van
Zaltbommel staat echter een klein bronzen beeld,
dat ons toont hoe Martinus, staande naast de
bedelaar, eerst zijn mantel om hem heenslaat en
pas dan doormidden doet. Het is een ontroerend
tafereel.
Een tweede verhaal gaat over het einde van
Martinus’ leven. Hij was toen bisschop van Tours.
Op zijn sterfbed bad hij tot God: “Ik weiger niet het
werk of het lijden of de inspanningen die gepaard
gaan met de verkondiging van het christelijk
geloof”. Martinus was bereid, als hij zou herstellen,
om nog verder te werken voor Christus. Maar liever
zou hij sterven om zijn Heer te ontmoeten.
Nu wij in het Bisdom Breda gestalte geven aan de
missionaire Kerk kan het voorbeeld van Sint
Maarten voor ons een bron van inspiratie zijn, hoe hij de naastenliefde beoefende en hoe hij onvermoeibaar
ijverde voor het evangelie.
Vicaris-generaal mgr. H. Lommers, mede namens vicaris P. Verbeek en vicaris W. Wiertz

Maatregelen tegen coronavirus onverminderd van kracht
De persconferentie die het kabinet op dinsdag 3 november 2020 heeft gehouden over de maatregelen in
verband met Covid-19, geeft geen aanleiding tot wijzigingen voor de R.-K. Kerk. De bestaande maatregelen
blijven onverminderd van kracht. Dat schrijven de Nederlandse bisschoppen op RKKerk.nl. Ook voor het
Bisdom Breda betekent dit voorlopig nog steeds niet meer dan 30 gelovigen bij een viering, exclusief
bedienaren, geen samenzang en verder alle andere maatregelen zoals afgekondigd in het protocol ‘Kerkelijk
leven op anderhalve meter.’
Lees meer in het dossier Coronapandemie op de website van het Bisdom Breda.

Actie Beiroet
De Actie Beiroet van het Bisdom Breda heeft tot nu toe 450,00 euro opgebracht. Tot 30 november 2020
zamelt het Bisdom Breda geld in om het Aartsbisdom van Beiroet te ondersteunen bij het regelen van
onderdak, voedsel en medische zorg. Naast financiële steun is ook gebed welkom voor het volk van Libanon.
Tot 30 november 2020 kunt u nog een gift overmaken naar IBAN NL79 RABO 0101 0517 78 t.n.v. Bisdom
Breda, onder vermelding van "Actie Beiroet". Lees meer informatie over de actie.

Adventsactie 2020 zet in op voedselzekerheid voor kinderen
"Op zondag 29 november start de adventsperiode, een tijd waarin
we verwachtingsvol uitkijken naar Kerstmis, de geboorte van het
Kerstkind. Het is ook een tijd waarin we willen omkijken naar
kinderen wereldwijd die onze aandacht nodig hebben". Dat schrijft
bisschop Liesen in een brief aan alle pastorale beroepskrachten in
het Bisdom Breda waarin hij parochies oproept aandacht te
schenken aan de jaarlijkse adventsactie. “Bij alle onzekerheid over hoe we zelf de geboorte van het
Kerstkind dit jaar kunnen vieren, is het goed de woorden van Paulus indachtig te zijn, toen hij rondtrok en
ondersteuning vroeg voor de armen: “het is zaliger te geven dan te ontvangen” (Hand 20,35). Hoe Kerstmis
ook verloopt, die “zaligheid” ligt wel in ons bereik.”
Dit jaar is de adventsactie gericht op projecten om de voedselzekerheid van kinderen te vergroten in de DR
Congo, Malawi, Nicaragua en op de Westbank.
Meer informatie op de website van de Bisschoppelijke Vastenactie.

Nieuw inspiratieboekje in de Sint Norbertusparochie
Omdat er slechts een beperkte deelname mogelijk is aan de vieringen in de kerk, zoals ook in het afgelopen
weekend van Allerheiligen en Allerzielen, heeft pastoraal werkster Petra Versnel een nieuw inspiratieboekje
gemaakt. Via dit boekje neemt ze de lezer graag mee om nog wat dieper tot het mysterie door te dringen
betreffende de vieringen op Allerheiligen en Allerzielen in de kerk. Ze geeft graag gedachten en gebeden
mee die kunnen helpen in deze moeilijke tijd. Het boekje is te downloaden op de website van de Sint
Norbertusparochie.

Hubkes voor de horeca
Dinsdag 3 november jongstleden heeft het pastoraal team van
de Lievevrouweparochie hubkes gebracht aan honderd
restaurants en lunchcafé’s in Bergen op Zoom. De hubkes voor
deze actie waren eerder al door pastoor Paul Verbeek gewijd.
Iedere
horecagelegenheid
ontving twee zakjes
met twee hubkes en
een kaartje. Op het
kaartje
stond
de
tekst: “Met elkaar,
voor elkaar. Hubertus 2020”. Met de actie wilde het pastoraal
team de ondernemers een hart onder de riem steken. De actie
werd warm ontvangen door de horecaondernemers. De
meesten waren blij verrast met de attentie. Sommigen waren
zelfs ontroerd dat er aan hen gedacht werd in deze moeilijke tijd.
Roderick zoekt licht & BN/DeStem
Van de actie Hubkes voor de horeca werd door een journalist van BN/DeStem verslag gedaan. En Roderick
Vonhögen van 'Roderick zoekt licht' heeft de actie gefilmd. Dit zal volgende week zaterdag 14 november om
16.25 uur op NPO 2 worden uitgezonden.

Life Teen Breda 8 november: 'Interne Component'
Hey Siri, who are you? Als we naar moderne technologie kijken, zoals onze smartphones, tablets, TVs en zelfs
auto’s, zien we dat deze zijn gemaakt van materiële elementen. Ze hebben daarnaast een bepaalde
programming nodig. Maar wat misschien nog wel het belangrijkste is, is de interne component: deze geeft
de benodigde energie om alle onderdelen te laten functioneren. Mensen zijn ook gemaakt uit materiële
componenten, maar er is een interne component die de mens ‘mens’ maakt, die de mens levend maakt en
uniek. Hierover is nog veel meer te ontdekken! Kom zondag 8
november naar Life Teen Breda om erachter te komen wat mensen
zo uniek en bijzonder maakt, en wat dit voor jouzelf betekent.
Kerkdeuren openen om 17.45u, om 18.00u is de Heilige Mis, die
speciaal gericht is op tieners (zie hieronder enkele opmerkingen
n.a.v. corona-maatregelen). Aansluitend aan de Heilige Mis is er om
19.00u een pauze in de zaal rechts van de kerk waarna vervolgens
het tienerprogramma van start gaat in de pastorie (voor tieners
vanaf vormselleeftijd - ongeveer 18 jaar). Om 20.30u is de avond
afgelopen. Alle tieners van 17 jaar en ouder zijn uitgenodigd om
nog een kwartiertje langer te blijven, zodat we met jullie kunnen
afstemmen hoe we de extra verdiepingsavonden gaan
vormgeven :) Ben je benieuwd naar wat jou als mens uniek maakt…
en misschien ook wel naar wat Siri tijdens deze avond allemaal te
zeggen heeft? Kom dan vooral! Oh ja, en vergeet niet je mondkapje mee te nemen… Leuk is anders, maar
wel goed om hierin de adviezen van de overheid te volgen, voor het welzijn van ons allemaal!

Leestip
Van Allerheiligen tot KerstmisVoor iedereen die in de donkere tijden naar Kerstmis
toe wil bidden, met speciale aandacht voor de zondagen in de Advent.
Met bijdragen van Herman Finkers, Anselm Grün, Antoine Bodar, Kris Gerlaude,
Anima Christi, Katharina Michiels, Jan Hendriks, Benoît Standaert, Manon
Vanderkaa, Angela Holleboom, Manu van Hecke, Frans Cromphout, Hanna van
Quakebeke en Paul Verbeek.
Een uitgave van Adveniat. Voor meer informatie zie: adveniat.nl
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