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Leeg
Het lege graf op paasmorgen is fundamenteel voor ons geloof in de verrijzenis van Jezus. “Wat zoekt ge de
levende bij de doden?” “Hij is niet hier...” Hoe vaak zal leegte en afwezigheid een reden tot vreugde zijn?
Wanneer we zeggen, “Hij laat een leegte achter”, of “We zullen haar missen”, klinkt er eerder droefheid door.
Het is dat gevoel, het gevoel van Stille Zaterdag, dat me de laatste weken regelmatig bekruipt. Februari en
maart, de maanden van Kerkbalans, zijn namelijk de maanden waarin parochies een groter aantal
verzoeken krijgen van mensen die “zich willen losmaken van het geloof dat de rooms-katholieke kerk belijdt
en van de geloofsgemeenschap van de rooms-katholieke kerk”, aldus het modelformulier verzoek tot
kerkverlating. Geen leeg graf, maar een lege plek, ook in mijn hart. Ik ben begonnen met die mensen terug
te schrijven, natuurlijk na hun verzoek ingewilligd te hebben en met de verzekering dat het niet mijn
bedoeling is om hen terug de kerk in te praten. Ik bied mijn excuses aan, ingeval ik of de kerk steken hebben
laten vallen, en ik vraag hen om een gesprek, om hun vraag beter te begrijpen en om beter pastoor,
priester, katholiek te kunnen zijn. Zeker de helft antwoordt dan: dat ze al jaren niets meer met het geloof
hebben, dat de kerk mensen uitsluit, dat haar opvattingen achterhaald zijn. “De katholieke kerk en ik, wij
horen niet bij elkaar.” Tot een gesprek is het helaas nog niet gekomen. Zelden schrijven mensen dat ze niet
meer in God geloven, dat ze niets zien in de boodschap van Jezus, dat een betere wereld hen onverschillig
laat. Ik kijk naar de lege plekken in de kerk, waar ooit de overleden gelovigen zaten voor wier zielrust we zo
vaak bidden, maar ook de kerkverlaters, die vervreemd zijn geraakt van onze geloofsgemeenschap. Hoe kan
ik die lege plekken met het lege graf verzoenen? “Hij is niet hier...” Dat doet pijn, en nog meer met Pasen.
Vicaris-generaal Marc Lindeijer SJ

Chrismamis coronaproof gevierd in het Bisdom Breda
Op woensdagavond 31 maart vierde
bisschop Liesen met een beperkt aantal
aanwezigen de jaarlijkse Chrismamis
wederom in de H. Antoniuskathedraal.
Tijdens de viering wijdde de bisschop het
Chrisma en zegende hij de heilige oliën
voor
de
doopleerlingen
en
de
ziekenzalving. De aanwezige pastoors en
vicarissen van het Bisdom Breda
hernieuwden hun wijdingsbeloften en
drukten met hun aanwezigheid namens
de
parochies
van
het
bisdom
verbondenheid uit.
“Er is veel dat we niet weten,” vertelde de
bisschop aan begin van de viering,

terugblikkend op onzekerheden die coronavirus bracht. “Maar wat we wel weten, is dat God bij ons is”. In
zijn homilie stond hij stil bij verschillende passages uit de Heilige Schrift en hoe het Woord werkelijkheid
wordt zodra Jezus het uitspreekt. “Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt is thans in vervulling
gegaan,” zo klonken de woorden van Jezus in het Lucasevangelie. Op deze manier kunnen we ook naar de
Chrismamis kijken, als we beseffen wat zalving betekent. Het gaat over toewijding. “Priester word je niet
voor jezelf,” benadrukte bisschop Liesen, “maar voor de ander.”
“We zijn God dankbaar,” besloot de bisschop aan het einde van de viering, “dat wij mógen vieren, en dat we
via een livestream met alle plaatsen in het bisdom verbonden kunnen zijn. In onze herinneringen en op ons
netvlies staan de beelden van die grote vieringen waar we allemaal heel graag bij zijn. Maar God is bij ons.
Hij geeft ons de kracht om in deze tijd te doen wat nodig om als zijn leerlingen zijn liefde te verspreiden.” De
bisschop hoopt van harte dat de omstandigheden het toelaten om volgend jaar de Chrismaviering in Hulst
te kunnen vieren.

Vier Pasen 2021
Op zondag 28 maart jl. was het Palmpasen. Op die dag ging het eerste
filmpje in een serie van acht online op www.vierpasen.nl. In deze serie
filmpjes geven de Nederlandse bisschoppen op een persoonlijke manier
uitleg bij onderdelen en elementen uit de Paastijd, steeds aan de hand van
vier vragen. Kijk alle filmpjes met de bisschoppen op www.vierpasen.nl.
Tevens vindt u op deze website handige links en downloads die u helpen om
de Paastijd ook thuis (mee) te kunnen vieren.
Bezoek de website van uw parochie om te kijken of u gedurende deze
periode bij een van de vieringen kunt zijn en wat u daarvoor moet doen. Zijn
alle plekken al gereserveerd, vier dan thuis mee, via de livestream van uw
parochie, of via de televisie bij KRO-NCRV op NPO2.

Vieringen in de Goede Week voor Pasen
Afgelopen zondag 28 maart startte voor christenen overal ter wereld de Goede Week. Deze week, die begon
met Palmzondag en eindigt in de Paaswake op 3 april, staat geheel in het teken van Christus’ lijden en
sterven.
In de Goede Week celebreert bisschop Liesen onderstaande vieringen in de H. Antoniuskathedraal. Voor
deze vieringen geldt het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’.
 31 maart, 19.00 uur: Chrismamis (met livestream)
 1 april, 19.00 uur: Avondmis van Witte Donderdag (met livestream)
 2 april, 15.00 uur: Goede Vrijdag van het lijden en sterven van de Heer (met livestream)
 2 april, 19.00 uur: Kruisweg
 3 april, 19.00 uur: Verrijzenis van de Heer, in de heilige nacht: Paaswake
 Meer informatie over deze vieringen via Parochie Breda Centrum;
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 Meer informatie over The Passion op KRO-NCRV.

Geloofsgesprek van KRO-NCRV
Op Palmzondag kwam de live uitgezonden
eucharistieviering van KRO-NCRV vanuit de
Antoniuskathedraal van Breda. In de kathedraal is
een miniatuurversie van het kruis van The Passion
aanwezig om in de lijdensweek verbondenheid uit
te drukken met alle mensen die op wat voor manier
dan ook een kruis te dragen hebben. In het
Geloofsgesprek dat aan de viering van Palmzondag
vooraf ging, was bisschop Liesen te gast. Daarin
vertelt hij met het oog op de Goede Week wat het
betekent om leerling van Christus te zijn.
 Kijk het Geloofsgesprek met bisschop Liesen
terug;

Bisdom Nieuwsbrief april 2021: “Leven in hoop, Zalig Pasen!”
“Met Pasen vieren we dat Jezus de dood heeft overwonnen. Er zijn bijna geen woorden toereikend voor wat
dat betekent: het geeft een totaal nieuw perspectief aan alles.” Dat schrijft bisschop Liesen in het voorwoord
van de Bisdom Nieuwsbrief die in de Goede Week verschijnt. In de nieuwsbrief komen onder meer priesteren diakenopleiding Bovendonk aan bod, het geloofsgesprek wordt ter sprake gebracht en er is een interview
te lezen met vrijwilliger Mieke Stroop. Ook een overzicht van activiteiten die in het voorjaar plaatsvinden en
de laatste video’s van en over het Bisdom Breda is in de nieuwsbrief opgenomen.
 Lees de Bisdom Nieuwsbrief digitaal

Avond online in het kader van het Sint Jozefjaar
Op 21 april 2021 staat een tweede online avondbijeenkomst op het programma over Heilige Jozef. Deze
avond, die verzorgd wordt door Zuster Anima Christi, start om 20.00 uur en eindigt om 21.15 uur. (Op 25
februari jongstleden verzorgde vicaris Paul Verbeek de eerste
avond van dit programma-aanbod.)
Zuster Anima Christi is een van de bekendste religieuzen van
Nederland.
Haar
medewerking
aan
verschillende
televisieprogramma’s en haar veelgelezen columns in het
Katholiek Nieuwsblad, waarvan er enkele gebundeld zijn,
zorgden daarvoor. Ze is afkomstig uit het Bisdom Breda uit
Zeeuws Vlaanderen. Op 4 januari 1995 trad ze in bij de
Dienaressen van de Heer de Maagd van Matara (in Nederland
beter bekend als de Blauwe Zusters). Deze missionaire
congregatie behoort tot de in 1984 in Argentinië gestichte
Religieuze familie van het Mensgeworden Woord. Naast de Foto: KN - Jan Peeters
actieve tak, waartoe Anima behoort, kent deze religieuze familie ook een contemplatieve tak en een
priestercongregatie. Van 1998 tot 2016 was Anima Christi algemeen overste van de Blauwe Zusters. Van
2016 tot 2019 was ze provinciaal overste van de Blauwe Zusters in Rusland. In september 2019 verhuisde
ze naar Chabarovsk in het verre oosten van Rusland, dertig kilometer van de grens met China.
Voor wie
Allen, gelovigen en geïnteresseerden zijn van harte welkom.
Inschrijven en kosten
Voor meer informatie en/of aanmelden: sintfranciscuscentrum/sint-jozefjaar. Deelnemers ontvangen na
hun aanmelding, uiterlijk op de dag zelf, een link waardoor ze toegang krijgen tot de bijeenkomst. Er zijn
geen kosten verbonden aan deelname. Een vrijwillige bijdrage is welkom. Dit kunt u overmaken op
Rabobank NL91RABO0158784022 o.v.v. Sint Jozef.

Een heilige in de stilte
Op vrijdag 19 maart 2021 vierde de Wereldkerk het hoogfeest
van Sint Jozef. De Sint Norbertusparochie in Roosendaal
markeerde op deze dag de opening van het Sint Jozefjaar met
een eucharistieviering in de Sint Jozefkerk. Ook in Terneuzen
was er een speciale viering ter ere van de ‘voedstervader’ van
Jezus.
In een overwegend woord stond Petra Versnel-Mergaerts stil bij
de betekenis van Sint Jozef. Zij karakteriseerde hem als een
‘man van de schaduw’. Petra: “We hebben schaduw nodig maar
het is voor een mens niet goed om altijd in de schaduw te
leven. Daar worden we somber van. We hebben licht nodig. In de oude kerk stond Jozef op de achtergrond.
Veel aandacht ging uit naar Jezus Christus en zijn moeder Maria. Het duurde vele eeuwen voordat Jozef uit
zijn schaduw trad en hij in de Kerk vereerd werd.” Petra merkte parallellen op met de huidige samenleving.
“Wat zou onze samenleving zijn zonder de stille werkers in de zorg?” vroeg ze zich af.
Jozef was ook zo’n stille werker. De Schrift bevat geen citaten van hem. Toch weerklinken de woorden van de
heilige Jozef in de woorden die Jezus Christus spreekt. Jozef heeft steeds de wil van de Vader gedaan. Op
deze manier groeide hij uit tot een schaduw van de liefde van God en is hij voor ons een bron van inspiratie.

Terugblik herdenking één jaar corona-pandemie in de Vijf Heiligen Parochie
Op vrijdagavond 12 maart werd in de gemeente Drimmelen één jaar corona-pandemie herdacht. Het
initiatief ging uit van de kerken en werd gesteund door de
gemeente. De gedachte: samen terugkijken op een moeilijke
tijd, die nog niet voorbij is, en samen vooruitkijken met
hoop.Om elkaar te bemoedigen, werd iedereen uitgenodigd
om vanaf 18.00 uur een kaars voor het raam te zetten, licht
dat brandt in de duisternis. Omroep Drimmelen keek om
18.30 uur terug op de afgelopen twaalf maanden: interviews
met mensen die het moeilijk hadden en beelden van
bemoedigende acties. Om 19.00 uur was er een besloten
herdenkingsbijeenkomst in kleine kring - vanwege de Foto: naardekerk.nl
coronamaatregelen - in de Bernarduskerk te Made.
Burgemeester Gert de Kok sprak, evenals vertegenwoordigers van de zorg, de middenstand, de jongeren en
het onderwijs waren daarbij aanwezig. Hun getuigenissen werden afgewisseld met muziek. De bijeenkomst
was live te volgen op Omroep Drimmelen. Om 20.00 uur hebben alle kerken in de gemeente hun klokken
geluidt, als teken van hoop op een spoedig einde van de pandemie.
U kunt de uitzending via Omroep Drimmelen terugkijken. Klik op deze link.

Lectio Divina ‘Handelingen’: Geloofsgesprek in kleine groepen
Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, organiseert tussen Pasen en
Pinksteren 2021 een reeks van geloofsgesprekken in kleine groepen rondom het boek Handelingen der
Apostelen. Deze vorm van Lectio Divina wordt georganiseerd in samenwerking met de Katholieke
Bijbelstichting. Zeven online avonden van 20.00 – 21.15 uur onder leiding van diaken Vincent de Haas, vanaf
dinsdagavond 6 april 2021.
Voor wie
De cursus is bedoeld voor verschillende groepen:
 Voor iedereen die geboeid is door het boek Handelingen, van pastorale beroepskracht en actieve
gelovige, tot elke christengelovige en geïnteresseerde.
 Met name is de cursus aan te bevelen voor degene die hebben deelgenomen aan de Alphacursus als
mogelijkheid tot vervolg hierop.
 En verder ook voor hen die in hun parochie een kleine groep rondom de Heilige Schrift, een
Bijbelgroep, willen starten en begeleiden. Voor deze laatste groep kan, na afloop van de reeks, op
locatie een instructie of training worden verzorgd.
Wanneer en waar
 Zeven avonden van Pasen tot Pinksteren van 20.00 – 21.15 uur online via Zoom. Op de volgende
 data: dinsdagavonden 6 april, 13 april en 20 april, woensdagavond 28 april, maandagavond 3
 mei, dinsdagavonden 11 mei en 18 mei.
Voor meer informatie en/of aanmelding: sintfranciscuscentrum/lectio-divina/handelingen

Paasfilm in de Lievevrouweparochie
Vier evangeliën, één script, meer dan tien acteurs en zeven locaties. Dat zijn de
getallen die hoorden bij de opnames van de Paasfilm.
In de film volgen we Tessa, die meemaakt dat een klasgenootje gepest wordt. Als ze
hier met haar moeder over praat, vertelt die over haar werk in het ziekenhuis. Ze
vertelt aan haar dochter dat ze kracht haalt uit haar geloof in Jezus. Samen gaan ze
naar de kerk om meer te weten te komen over wat er met Jezus gebeurde met
Pasen. De film is gemaakt voor kinderen, maar iedereen kan er natuurlijk naar
kijken. Op Paaszaterdag 3 april gaat “In de handen van mensen” om 12.00 uur in
première op www.lievevrouweparochie.nl
De film zal ook nog te zien zijn op ZuidWest TV.

Geloofsfeest 2021: Koning te Rijk!
De werkgroep van het Geloofsfeest is begonnen met de organisatie van het Geloofsfeest
voor kinderen. Dat wordt gehouden op 17 juli 2021 in de Sint Norbertusparochie in de
tuin van de Onze Lieve Vrouwekerk, Kade 23 in Roosendaal.
Mocht het vanwege corona niet mogelijk zijn om het feest ‘live’ te organiseren, dan
wordt het net als vorig jaar online gehouden met veel doe-opdrachten buiten voor de
kinderen. Half mei besluit de werkgroep daarover.
Alle parochies ontvangen de uitnodigingsflyers per post. Op de site van het
Geloofsfeest: www.gezinengeloof.nl/feest kan de flyer gedownload worden om te
mailen naar ouders en kinderen.

Leerling zijn van Jezus - online
Je geloofsweg verdiepen samen met anderen.
Bezig zijn met je geloof via een scherm. De H. Catharinaparochie nodigt je van
harte uit!
Wat gaan we doen?
Via Zoom ontmoeting met andere gelovigen. We starten met koffie/thee en kletsen
bij. Vervolgens werken we met een tekst uit de bijbel. Deze tekst ontvang je van
tevoren thuis. We gaan in kleine groepjes aan de slag. We zoeken een antwoord op
de vraag: “Wat heeft deze tekst mij te zeggen?” Deze methodiek brengt je verder
op je geloofsweg, net zoals de leerlingen van Jezus.
Wanneer: op donderdag 25 maart, 15 april, 6 en 27 mei, 17 juni, 8 en 29 juli
Tijd: 20.30 tot 21.45 uur
Nodig: een computer, laptop, tablet of smartphone met microfoon en camera én
internetverbinding.
Opgave: info@catharina-parochie.nl
Na aanmelding ontvang je de tekst van het evangelie van de zondag ná de bijeenkomst en een uitnodiging
voor Zoom.

Barmhartigheidszondag
Zondag 11 april 2021 om 15.00 uur in de H. Willibrordusbasiliek te Hulst.
Ook dit jaar vieren we Beloken Pasen, de eerste zondag na Pasen. Beloken Pasen heeft
sinds 30 april 2000, de dag waarop zuster Faustina Kowalska door paus Johannes
Paulus II heilig is verklaard, nog een andere naam gekregen: Zondag van de goddelijke
Barmhartigheid.
Op deze Barmhartigheidszondag wordt het paasoctaaf afgesloten. Het paasoctaaf zijn
de eerste acht dagen (octaaf) van de paastijd. Deze lopen van paaszondag tot de
zondag na Pasen. Deze acht dagen worden allemaal gevierd als hoogfeesten. Met
Barmhartigheidszondag wordt de vreugde van Pasen afgesloten: de Kerk gaat over tot
de orde van de dag.

Gratis kinderpagina’s voor het parochieblad
Via rkkids.nl kunnen parochies sinds kort gratis kant-en-klare
kinderpagina’s (leeftijd <12 jaar) ontvangen om op te nemen in
het parochieblad. De pagina’s gaan in op onderwerpen van
het kerkelijk jaar en zijn vrolijk geïllustreerd door een jonge
moeder met veel teken- en ontwerptalent. Iedere tiende van
de maand wordt de pagina verzonden. Voor meer informatie
en/of aanmelding: rkkids.nl.
Inmiddels heeft rkkids ook een Youtubekanaal die men, met
het oog op de Goede Week, het Kruiswegfilmpje met korte overwegingen, gebeden en zang, graag onder uw
aandacht wil brengen. Juist ook in deze coronatijd kunnen gezinnen zo samen vanuit thuis en actief de
kruisweg meebidden en vieren: https://youtu.be/xIeBYah__4o

Op zoek naar een mooie wandeling voor de zondag?
Loop dan het eerste Oosterhoutse Ommetje langs tien (voormalige) kloosters!
Op initiatief van Vastwel heeft wandelaar en oud geschiedenis docent Bert Oudenhoven samen met Hans
Bellingwout en Walther Lightvoet (Stichting Culturele Werken) het eerste Oosterhouts Klooster Ommetje
gemaakt. Dit ommetje leidt je langs tien (voormalige) kloosters in Oosterhout. Zo loop je natuurlijk langs en
door De Heilige Driehoek, maar kom je bijvoorbeeld ook langs het voormalig Jezuïtencollege en het
voormalig Sint Jozefgesticht.
Gesproken en geschreven uitleg
Dit Oosterhoutse Ommetje is een voorproefje van de lange afstandswandeling die het Brabants
Kloosterleven ontwikkelt voor het Kloosterjaar langs de vele bewoonde kloosters in Brabant. De wandeling
start en eindigt bij de Paulusabdij aan de Hoogstraat. Van alle 10 kloosters is ook een uitgebreide
beschrijving (zowel te lezen als te beluisteren) gemaakt. Via onderstaande link kunt u een keuze maken uit
de verschillende opties. Het Oosterhouts Ommetje is onderdeel van Vastwel, een initiatief van Leer – en
Inspiratiehuis van het Sint Catharinadal.
Voor meer informatie zie oosterhoutse-ommetje-langs-tien-voormalige-kloosters

Personalia
Op 11 april aanstaande viert Jan Foesenek zijn koperen diakenjubileum. Jan, van harte gefeliciteerd!
Op donderdag 1 april is Karin Wagener-de Laat 12½ jaar secretarieel medewerker in de Sint
Franciscusparochie met name in de parochiekern Sint Willebrord. Onze hartelijke felicitaties.
Met ingang van 1 april jl. is Plonie Parée-Oosthoek, teamassistente van de H. Pater
Damiaanparochie, na een dienstverband van meer dan 22 jaar met prepensioen gegaan. Langs
deze weg willen we haar danken voor haar inzet en wensen wij haar alle goeds. De taken van
Plonie Parée worden in deeltijd overgenomen door Leny Rijk uit Heinkenszand en Ria
Boonman uit ’s-Heerenhoek. Beiden zullen bij toerbeurt samen 20 uur per week op kantoor
werkzaam zijn.

De stafleden en de medewerkers van de vicariaten wensen u een Zalig Pasen

De volgende nieuwsbrief verschijnt begin mei 2021

