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Dat het licht in ons mag blijven branden
Het laaiend vuur het dove niet…..
Lieve mensen!
Deze woorden van een lied van Marcel Weemaes uit de Zingt Jubilatebundel nummer 818 wil ik graag met u
overdenken. We mochten hiermee in onze parochie de terugkomviering voor de dopelingen openen.
Wat deed het goed om de jonge gezinnen terug te zien. Het lied is voor mij een actuele bede door alles wat
de pandemie veroorzaakt. Steeds meer mensen kunnen de druk niet langer verdragen. De veerkracht
neemt af. Wanneer komt er licht aan het einde van de tunnel? Het vuur van haat en agressie nemen toe en
hebben al heel wat teweeggebracht. Het maakt dat veel mensen niet alleen bang worden om door het virus
besmet te worden, maar ook voor het geweld van bepaalde groepen in onze samenleving.
“Met elkaar en voor elkaar” komt op de achtergrond.
Hoe kunnen we juist in deze tijd integere leerlingen van Jezus zijn?
Het vuur van het begin lijkt tot een vlammetje van een theelichtje te worden….
Dat het licht in ons mag blijven branden………..
We hebben nood aan mensen die inspireren. Maar waar haal je ze vandaan? Misschien bent u het zelf en
durft u uit te komen voor uw geloof. Het afgelopen jaar heb ik tal van mooie geloofsverhalen mogen horen
van mensen zoals u en ik. Voor mij ligt de kracht in het samen delen van deze getuigenissen. Zo samen op
weg zijnde kunnen heel wat kwijnende vlammetjes worden tot een laaiend vuur.
Mag het lied worden tot een gebed:
Dat het licht in ons mag blijven branden.
Het laaiend vuur het dove niet.
God draagt ieder mensenkind op handen,
Looft Zijn Naam met een vreugdelied
Kinderen op aarde, geliefden van de Heer
Treedt zijn woning binnen, brengt Hem lof en eer
Gij die klein en arm zijt, deemoedig en oprecht
God heeft U zijn vrede eeuwig toegezegd.
Warmte voor wie kou lijdt, een huis voor iedereen
God verdrijft het duister, laat geen mens alleen
Morgen, middag, avond, bij nacht en dageraad,
God is licht en leven, ’s mensen toeverlaat
Dat het licht in ons mag blijven branden…
Vicaris Paul Verbeek

Dagelijks Woord
De Katholieke Bijbelstichting heeft bij de start van het nieuwe kerkelijk jaar wederom een Bijbelleesrooster
uitgegeven: Dagelijks Woord.
Die uitgave bestaat uit vier delen: het eerste deel loopt van de eerste Adventszondag (29 november 2020)
tot en met 16 februari 2021 (de dag vóór Aswoensdag). Het tweede deel zal
lopen van Aswoensdag tot en met Pinksteren. Het derde en vierde deel
vullen de rest van het kerkelijk jaar. In dit Bijbels dagboek staan voor elke
dag een korte Bijbeltekst, een overweging en een gebed.
Handzaam
De uitgave van de KBS is een handzaam boekje, dat in de genoemde
periode als dagboek kan worden gebruikt voor persoonlijke en gezamenlijke
meditaties. De dagelijkse Bijbeltekst is voorzien van een korte overdenking
en een gebed. Samenstellers namens de KBS zijn Mgr. J. Liesen, bisschop
van Breda en bisschopreferent voor liturgie en Bijbel en diaken V. de Haas,
stafmedewerker van de KBS. Het is hun hoop dat de Bijbelverzen, die uit de
liturgische lezingen komen, de overwegingen en de gebeden de lezers
helpen dieper in gaan op het Woord van God. ‘Geloof wordt geleefd in het
luisteren, doen en vieren van Gods Woord’.
Bestellen
De uitgave deel 2 kan worden besteld bij de KBS (info@rkbijbel.nl); de prijs
per los boekje inclusief verzendkosten is € 4,50. Bij aantallen van 10, 50 of 100 zal er een korting zijn.

Luisterend Oor van start
Zeker nu in coronatijd is het fijn om eens iemand te spreken. Ieder mens heeft een stukje aanspraak en
gezelligheid nodig of wil eens fijn het hart luchten. Juist als Kerk willen we een gemeenschap vormen en
onderling
contact
is
daarvoor
belangrijk.
Het
vormingscentrum van het Bisdom Breda, het Sint
Franciscuscentrum, heeft een aantal parochianen gevormd
om als vrijwilligers medegelovigen te woord te staan met
een open hart. Zij zien er naar uit om met u in gesprek te
gaan. Of je nu kleine of grote zorgen hebt, iedereen,
gelovig of niet, kan contact opnemen. Het streven is dat
een vrijwilliger in een vergelijkbare situatie u te woord
staat. Dus een weduwe wordt in contact gebracht met een
vrouw die ook haar man heeft verloren en een echtpaar
met een echtpaar. Als u dat fijn vindt, wordt het gesprek
afgesloten met een gebed. Het is voor veel mensen een
geruststelling om te weten dat hun zorgen en intenties in Gods hand liggen en dat Hij ons niet alleen laat.
Jezus heeft beloofd: “Waar twee of meer in mijn naam samenzijn, daar ben ik in hun midden.” (Matteüs 18,
20). In eerste instantie nemen de vrijwilligers per telefoon of via videobellen contact op. Indien gewenst kan
er ook 'live' met elkaar worden afgesproken.
Neem contact op door een mailtje te sturen naar: gesprek@sintfranciscuscentrum.nl of door het formulier
in te vullen op: www.sintfranciscuscentrum.nl/gesprek.

Jongeren verdiepen thema Wereldjongerendagen 2023
‘Sta op. Ik benoem je als getuige van wat je hebt gezien.’ Dat is het jaarthema van
de Wereldjongerendagen (WJD) dit jaar, ter voorbereiding op de WJD die in 2023
worden gehouden in Lissabon. Het thema is ontleend aan een uitspraak van Paulus
in het boek Handelingen (vers 26, 16). In aanloop naar de Wereldjongerendagen in
Lissabon wordt er in de bisdommen elk jaar een thema uitgewerkt. Elk thema staat
in het teken van het op weg gaan om het goede nieuws te verkondigen. Het bisdom
Breda gaf op zondag 31 januari 2021 de aftrap met een WJD@Home: een online
ontmoeting voor jongeren om alvast in de sfeer van de WJD te komen.
Paulus
Tijdens de ontmoeting met enkele tientallen jongeren gaf bisschop Liesen een inleiding over het jaarthema.
Bisschop Liesen: “De woorden van het thema zijn woorden die de verrezen Jezus heeft gesproken tot

Paulus. Dat gebeurde op een dramatisch moment in zijn leven. Paulus zelf getuigt daarvan later in zijn vele
brieven.” In zijn inleiding ging bisschop Liesen in op wie Paulus was, hoe zijn leven eruit zag en over wat zijn
woorden voor ons betekenen.
Kapelaan Jochem van Velthoven presenteerde het programma WJD@Home. Hij sprak over wat er nu al
bekend is en over zijn eigen ervaringen met de Wereldjongerendagen. Enkele dagen geleden werd het
themalied bekend gemaakt. Meer praktische informatie, volgt de komende tijd onder meer op
www.jongkatholiek.nl.

Vastenactie 2021
In de Lievevrouweparochie in Bergen op Zoom wordt de Vastenactie en ook de Bisschoppelijke Adventsactie
uitgevoerd door de Werkgroep NoordZuid. Deze werkgroep verzorgt onder meer ook de publiciteit van de
jaarlijkse collectes voor de Nederlandse Missionarissen, MIVA en Wereldmissiedag.
Zonder de coronapandemie werd er in de Veertigdagentijd elke woensdagavond in het parochiecentrum
een sobere vastenmaaltijd met verschillende groepen vanuit de parochie gegeten; gevolgd door een
bijeenkomst over een onderwerp van de Vastenactie van dat jaar. Daarbij leverde de vrijwillige collecte een
aardig bedrag op voor de Vastenactie. Ook werden er activiteiten georganiseerd overdag voor
belangstellende parochianen met onder andere de uitleg rondom de hongerdoek.
Niet van dat al helaas dit jaar. Vorig jaar - aan het begin van de pandemie - was het helemaal niet eenvoudig
om over te schakelen op een ander patroon. Dat was toen heel erg improviseren!
Dit jaar zijn we beter voorbereid. Voor de
Vastenactie 2021 reiken we elk weekend
een A6 kaartje uit aan de bezoekers van
de weekendvieringen. Deze kaartjes
worden ook gepubliceerd op de website
en in de digitale Nieuwsbrief van de
parochie. Op de bijgaande afbeelding
ziet u het eerste en tweede kaartje. In
elke viering wordt een bede in de
voorbede gebeden over de Vastenactie.
Er zal van onze vaste kok van de
vastenmaaltijden op één van de kaartjes
een recept verschijnen om zelf thuis te
kunnen bereiden. En op één woensdag
zal er - tegen een vergoeding - door de
Werkgroep
NoordZuid
een
vastenmaaltijd thuis worden gebracht bij
parochianen, die deze bestellen, om de
actie ook financieel te voeren naast de
vastgestelde kerkcollecte in het weekend
van 6 en 7 maart.
Op die manier proberen wij in de
Lievevrouweparochie de parochianen zo goed als mogelijk - te betrekken bij de
Vastenactie al kunnen we elkaar fysiek
minder treffen in bijeenkomsten. En we
bidden en hopen, dat de Vastenactie
2021 toch voldoende gelden binnen
krijgt om de mooie, goede doelen van dit
jaar ook daadwerkelijk te kunnen
verwezenlijken.
Diaken Jan Foesenek
R.-K. Lievevrouweparochie - Bergen op Zoom

Zuster Dymphna Bulkmans viert haar 100e verjaardag
Op zondag 31 januari 2021 bereikte zuster Dymphna
Bulkmans van de benedictinessen in Oosterhout haar
100e verjaardag. “Ik leef hier bijna 80 jaar, maar ik heb
het hier goed gehad”, vertelt zij in gesprek met zuster
Columba de Smet van de Onze Lieve Vrouwe Abdij te
Oosterhout. Zuster Dymphna vertelt uitgebreid over
haar weg naar het klooster en haar leven als zuster.
Ook deelt zij haar raad voor de jonge generatie: “doen
wat er gevraagd wordt.” Een bijzonder interview,
gepubliceerd op de Dag van het Godgewijde leven.
Meer over dit interview is te lezen op de website van
Bisdom Breda.

Online 40-dagenretraite
Het licht van uw gelaat is de titel van de online 40-dagenretraite 2021. De teksten van deze 14e digitale
retraite zijn geschreven door jezuïet Bert Daelemans. De retraite gaat
op Aswoensdag 17 februari van start en eindigt op Paaszondag.
Deelnemers aan de 40-dagenretraite krijgen dagelijks een gebedsmail
met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische
gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de vasten
intenser te beleven. Het gebedstraject volgt de traditionele 40dagentijd en maakt gebruik van de bijbellezingen van het katholieke
leesrooster. Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven
via .www.40dagenretraite.org
Iedere zaterdag zal er een geleide meditatie plaatsvinden via Zoom.
Daarin worden de deelnemers uitgenodigd om in gebed terug te
blikken op de gebedstijd, alleen en tegelijk verbonden met de andere
deelnemers. Deze geleide meditaties verschijnen ook op YouTube. Zo kunnen we in tijden van corona toch
met elkaar verbonden zijn.

Van Maria Lichtmis tot Pinksteren
Na het grote succes van het gebedenboek met Kerstmis (25.000 exemplaren) en
vanwege de aanhoudende beperkingen voor kerken in het nieuwe jaar door
corona is er bij Adveniat eind vorige maand een nieuw gebedenboek uitgebracht:
Van Maria Lichtmis tot Pinksteren. Dit nieuwe gebedenboek bevat nog meer
pagina’s, zo’n 160 in getal. Als een voorbereiding naar de Vastentijd toe. Maar ook
met prachtige gebeden en teksten voor de Goede Week en de bijzondere dagen
tussen Pasen en Pinksteren. Want niemand heeft er enig idee van wanneer we
weer met meer dan 30 mensen samen kunnen komen om het geloof te vieren.
Daarom troost het bidden zo intens. Want in het bidden zijn we verbonden met
elkaar en weten we ons ook gedragen door God. Daarom gaat het nieuwe
gebedenboek maar liefst vier maanden mee, als een gids in onzekere tijden, als
een handvat om huiskerk te kunnen zijn samen met al die andere huiskringen.
Van begin februari tot eind mei: Als een geschenk voor vrijwilligers, als een aanmoediging om thuis te
kunnen bidden in de tijd van Vasten, Goede Week, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Als een teken van
hoop om thuis je geloof te vieren als het in de kerken nog vaak niet mogelijk is. Te bestellen bij Adveniat.
Voor meer informatie en/of bestellen zie: www.adveniat.nl/webwinkel/
Het boekje is ook te bestellen en af te halen bij de Lievevrouweparochie in Bergen op Zoom.

Podcast van de parochie Heilige Maria Magdalena
De parochie Heilige Maria Magdalena is gestart met een nieuw initiatief: De podcast Magdalena spreekt. In
deze podcast is de evangelielezing van de zondag te beluisteren en een overweging hierop. Wilt u
kennismaken met deze podcast? Dat kan via de volgende link: Podcast Magdalena spreekt.

Personalia
Parochie H. Bernardus van Clairvaux en Immanuelparochie
In het weekend van 24 januari jongstleden is in een kanselbericht bekendgemaakt dat pastoraal werker
Peter Derks, die vanaf 1 september 2019 in de beide parochies werkzaam is, een nieuwe uitdaging aan zal
gaan als pastoraal werker in het bisdom Den Bosch, in de Tilburgse parochie Peerke Donders. De parochies
vinden het jammer dat ze afscheid van hem moeten nemen. Peter Derks heeft met bezieling, enthousiasme
en grote inzet in de beide parochies gewerkt. Op zondag 7 februari nemen de parochies afscheid van Peter
Derks in de viering in de Basiliek van Oudenbosch om 11.00 uur. Vanwege de coronamaatregelen kunnen er
maar een beperkt aantal personen aanwezig zijn bij deze viering. De afscheidsviering zal wel te volgen zijn
via de livestream.

Overleden
Pater Johannes van Berkel SCJ
Op zondag 10 januari 2021 is te Gemert overleden de weleerwaarde pater J. (Johannes) van Berkel SCJ. Hij
werd geboren op 13 oktober 1929 te Eerde. Door zijn professie op 7 oktober 1950 trad hij toe tot de
congregatie van de Priesters van het Heilig Hart van Jezus. Op 18 december 1955 werd hij te Nijmegen voor
deze congregatie tot priester gewijd.
Na zijn priesterwijding startte hij zijn priesterlijk werk als docent op het kleinseminarie Christus Koning te
Helmond. Toen dat seminarie werd gesloten kwam Jan van Berkel naar het Bisdom Breda en werd hij
econoom in het Juvenaat te Bergen op Zoom. Zijn hart lag evenwel meer bij het pastoraat. Een lange periode
van toegewijde pastorale zorg volgde. In 1973 werd hij pastoor van de parochie H. Bernardus in Made. Twee
jaar later werd hij ook benoemd tot pastoor van de H. Blasiusparochie te Made. In 1984 werd hij
ziekenhuispastor in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond en nam hij afscheid van de parochies van Made. Wij
zijn pater Van Berkel dankbaar voor zijn inzet in ons bisdom.
De uitvaartdienst voor pater Jan van Berkel werd in besloten kring gevierd op zaterdag 16 januari 2021 om
11.00 uur in de Sint Willibrorduskerk, Sint Wilbertsplein 12, 5761 BK Bakel. Aansluitend was de begrafenis op
begraafplaats De Hoberg, Hoberg 6, 5763 BS Milheeze
Gepensioneerd pastoraal werker Peter Osendarp
Op zondag 10 januari 2021 is te Breda overleden gepensioneerd pastoraal werker P.J. (Peter) Osendarp. Hij
werd geboren op 20 december 1941.
Op 1 januari 1997 is Peter Osendarp in dienst gekomen van het Bisdom Breda als pastoraal werker voor het
arbeidspastoraat in het toenmalige dekenaat Roosendaal. Daarvoor had hij ruime ervaringen opgedaan als
pastoraal-missionair werker in andere bisdommen en in meerdere landen.
In de periode dat hij voor ons bisdom werkte werd het arbeidspastoraat ondergebracht in de diocesane
dienstverlening. Peter Osendarp heeft van harte die verandering ondersteund. Hij had bijzondere affiniteit
met de land- en tuinbouw. Hij toonde een grote betrokkenheid op dit terrein en stimuleerde het
maatschappelijk debat over de toekomst van deze sector.
Op 1 december 2006 ging Peter Osendarp met pensioen. Na zijn pensionering is hij zich als vrijwilliger
blijven inzetten voor de Kerk, onder andere in de H. Mariaparochie van Etten-Leur. Wij zijn Peter Osendarp
dankbaar voor zijn inzet in ons bisdom.
De uitvaartdienst werd in besloten kring gevierd op dinsdag 19 januari 2021 om 14.30 uur in
uitvaartcentrum Zuylen, Tuinzigtlaan 11, 4813 XH Breda.
Voormalig pastoraal werker Vincent Hermans
Op woensdag 13 januari 2021 is te Simpelveld overleden voormalig pastoraal werker V.G.M. (Vincent)
Hermans. Hij werd geboren op 8 september 1944 te Broekhuizenvorst.
Met ingang van 1 januari 1986 kreeg Vincent Hermans in het Bisdom Breda een zending als pastoraal
werker voor Kerk en Samenleving in het toenmalige dekenaat Breda. Hij bleef werkzaam als dekenaal
werker voor diaconie tot 1 maart 1993. In het voorjaar van 1993 verhuisde Vincent Hermans met zijn gezin
naar Limburg.
Vincent Hermans was sterk betrokken bij de mgr. Schravenstichting die zich heeft ingezet voor de
zaligverklaring van de Limburgse missiebisschop mgr. Frans Schraven en zijn gezellen. Twee van die
gezellen, pater Gerard Wouters en broeder Anton Geerts, kwamen uit het Bisdom Breda, uit de stad Breda
en uit Oudenbosch. Wij zijn Vincent Hermans dankbaar voor zijn inzet in ons bisdom.

De uitvaartdienst voor Vincent Hermans werd in besloten kring gevierd op maandag 18 januari 2021 om
11.00 uur in de H. Remigiuskerk te Simpelveld.
Pater Paul Vanluffelen s.d.b.
Aan het begin van het jaar ontvingen we bericht van het overlijden van de weleerwaarde pater P.A.F.M.
(Paul) Vanluffelen s.d.b.
Paul Vanluffelen werd geboren op 25 maart 1953. Op 25 maart 1986 werd hij tot priester gewijd voor de
Paters Salesianen van Don Bosco. Paul Vanluffelen werd gewijd in de byzantijnse ritus en was gemachtigd
om ook de latijnse ritus te celebreren.
Na gewerkt te hebben als missionaris in Argentinië werd hij op 1 november 2006 benoemd tot
parochievicaris van de parochies van de Interparochiële Vereniging De Bevelanden en Schouwen-Duiveland.
Van 1 oktober 2007 tot 1 juni 2013 was hij medepastoor van deze parochies, en van 1 juni 2013 tot 1
november 2013 was hij parochievicaris van de H. Bernardus van Clairvauxparochie te Oudenbosch. Daarna
was hij werkzaam in het bisdom Antwerpen en sinds 2018 was hij opnieuw werkzaam in Argentinië. Op weg
naar Argentinië is hij aan het eind van het jaar 2020 in Malaga overleden. Pater Paul Vanluffelen was lid van
de congregatie van de Paters Salesianen van Don Bosco. Medebroeders van hem hebben hem begraven op
het kerkhof van de Salesianen in Sevilla. Wij zijn Paul Vanluffelen dankbaar voor zijn inzet in ons bisdom.

De volgende nieuwsbrief verschijnt begin maart 2021

