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In vuur en vlam
Vele jaren lang ondersteunde de cultuur het geloof en het kerkbezoek. Grote en grotere gezinnen werden
gedoopt en gelovig gesocialiseerd. Dit alles maakte dat de Kerk volop kerken kon bouwen die ook nog eens
massaal bezocht werden. Ach, hoe heerlijk was die tijd....
James Mallon, de auteur van ‘Als God renoveert’, zegt hierover: ‘In zekere zin konden we ons het gebrek aan
aandacht voor het maken van geloofsleerlingen permitteren doordat de cultuur alles overeind hield.’ Dat
breekt ons nu op. Plotseling ‘zijn wij de tijd die de bakens moet verzetten’. Als wij de bakens niet verzetten
blijft er niet veel over (nou ja, niet veel....). Hoe lang is het al niet ‘aan de gang’: het geloven van op een
afstand. We zijn goed in relativeren. Och, elke week naar de kerk...en och dit, och dat...
Tegelijkertijd hebben we het adequate antwoord niet gevonden. We spreken niet of nog niet de juiste
woorden. Misschien is ons vocabulaire te binnenkerkelijk. Maar te algemeen spreken kan ook niet. We
zoeken naar het ‘scherp van de snede’. Naar wat ons verbindt en in vuur en vlam zet. We zoeken naar Jezus
die altijd nieuw is, zelf het Goede Nieuws is. Met woorden van nu. Geworteld. Authentiek.
Zoek, en je zult vinden. Klop en jou zal worden open gedaan. Vertrouw en houd niet op te vertrouwen. En
wees niet bang. Midden in de wereld, het leven omarmend, de mensen nabij. Niemand laten we vallen. We
zoeken onverminderd naar leven. Naar leven dat reikt zelfs over aardse grenzen heen.
Ach, hoe heerlijk is de tijd.
vicaris Wiel Wiertz

Richtlijnen voor gebruik kerkgebouwen door andere kerkgenootschappen
Het Bisdom Breda publiceert richtlijnen voor het langdurig gebruik van een kerk door een ander
kerkgenootschap dan de eigenaar van het kerkgebouw. In de richtlijnen komen onder meer de situatie van
kerkelijke ontwikkelingen en de mogelijkheden binnen het canonieke recht aan de orde.
De richtlijnen gaan in op het wederzijdse respect tussen christelijke kerken, de betekenis van de kerkelijke
ruimte en er worden praktische aanwijzingen gegeven voor het (langdurig) gedeelde gebruik van
protestantse vieringen in een rooms-katholieke kerk. Om gebruik te kunnen maken van een katholiek
kerkgebouw, is het nodig dat het kerkgenootschap lid is van de Nederlandse Raad van Kerken en er
wederzijdse dooperkenning is.
 Download de richtlijnen. Deze zijn ook opgenomen op het extranet van de bisdomwebsite.
 Inhoudelijke vragen kunnen worden voorgelegd aan de Bisschoppelijk Gedelegeerde voor
Oecumene via de contactpagina.

Aanbidding in de H. Antoniuskathedraal, St. Janstraat 8 Breda
Vanaf heden zal er iedere donderdagavond in de kathedraal een uur aanbidding zijn van het Allerheiligst
Sacrament. Het wordt een uur van afwisselend stil gebed, zang, Schriftlezing en gezamenlijk gebed. We
beginnen om 19.00 uur en ronden zo rond 20.00 uur af. Deze nieuwe activiteit op donderdagavond is een
stap in de ontwikkeling van de parochies van Groot Breda naar een missionaire geloofsgemeenschap.
Kenmerk van een missionaire geloofsgemeenschap is dat ze naar buiten gericht is en op de mensen

toestapt om met anderen dan de (bekende) medegelovigen in contact te komen en het leven met hen te
delen. Voordat wij als gelovigen echter die stap naar buiten zetten, beginnen we bij de Heer. De zondagse
Eucharistieviering is wat dat laatste betreft als het hoogtepunt van de week te beschouwen, maar het is ook
goed om op een doordeweekse dag tijd te nemen om bij de Heer te zijn, je leven aan Hem toe te vertrouwen
en je door Hem te laten inspireren. Dat kan vanaf nu op donderdagavond.
We beginnen eenvoudig en bescheiden. Vanwege de lockdown beperken we ons nu tot een uur van
Aanbidding. Als er straks weer meer mag en kan, dan wordt het ook mogelijk om elkaar voor en na het uur
van Aanbidding te ontmoeten en vriendschap met elkaar te delen. Ook willen we de kathedraal dan voor
passanten openstellen en ze uitnodigen naar binnen te komen. Vergelijk de Christmas fever die we jaarlijks
in december houden. Zo gaan we steeds meer die gemeenschap van mensen vormen die met de Heer en
betrokken op elkaar leeft en openstaat voor iedereen die God zoekt.
Van harte welkom elke donderdagavond om 19.00 uur.

Webinar op 19 mei (20.00 - 21.00 uur) : Gastvrijheid in de missionaire parochie
Dit voorjaar zijn er vanuit de Missionaire Parochie
drie webinars georganiseerd. In de eerste twee
webinars (op 23 maart en 15 april jl.) stonden
onderwerpen centraal die te maken hebben met
het thema ‘leiding geven’ of ‘besturen’ van een
parochie. Het derde webinar op woensdagavond
19 mei aanstaande van 20.00 uur tot 21.00 uur zal
gaan over een ander belangrijk thema van de
missionaire parochie, namelijk gastvrijheid.
Eén van de centrale waarden van een missionaire parochie is gastvrijheid. Het is een waarde, die men
gemakkelijk in de praktijk kan brengen. Bijvoorbeeld door het verwelkomen van mensen bij een viering.
Maar gastvrijheid is meer. Het is een houding. Wat betekent dat? Wat is het wel en wat is het niet? Waarom
is dit zo belangrijk, als we anderen willen helpen om in contact te komen met Jezus en de kerk? Wat zijn de
gevolgen hiervan in een parochiegemeenschap? En hoe geef je dit als parochie zowel fysiek als online vorm?
In dit webinar staat het thema ‘gastvrijheid’ centraal en worden ideeën en voorbeelden aangereikt. Tevens
zal er aandacht zijn voor de Alpha cursus (een kennismakingscursus met het christelijke geloof) en hoe in
deze cursus gastvrijheid een hele belangrijke rol speelt.
In dit webinar gaan twee gasten onder leiding van Carolien Hoogenboom, projectmedewerker bij de
conferentie ‘De missionaire parochie’, met elkaar in gesprek. De eerste gast is Frank Jansons, relatiemanager
katholiek van Alpha Nederland. De tweede gast is Daniëlle van Veldhuizen van de Zalige Titus Brandsma
parochie uit Wageningen. Zij is betrokken bij de organisatie van de Alpha cursus in deze parochie.
Voor meer informatie zie: missionaireparochie/webinars

Antoniusnoveen in de Sint Christoffelparochie
Op dinsdag 13 april jongstleden is in de H. Antonius van Paduakerk te
Lepelstraat de Antoniusnoveen van start gegaan. De noveen wordt gevierd
gedurende 9 weken, iedere dinsdag. De slotviering van de noveen is op
zondag 13 juni om 11.00 uur.
Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven de noveen te
bezoeken vinden er twee vieringen plaats op de dinsdagen. Een om 14.30
uur en één om 19.00 uur. Reserveren vooraf is noodzakelijk; zie daartoe de
website van de parochie: sint-christoffel/reservering
Maar dankzij een gulle gift is het mogelijk geworden dat de noveen ook via
Livestream wordt uitgezonden. Iedere avondviering (19.00 uur) kunt u
volgen of terugkijken via het Youtube kanaal van de H. Antonius van Paduakerk
De H. Antonius van Paduakerk is overigens op dinsdagen tijdens de noveen te bezoeken van 10.00 uur tot
16.00 uur. U krijgt zo de gelegenheid voor een persoonlijk gebed, kaarsjes aan te steken en devotie-artikelen
te kopen.

Sint Franciscusroute
De Sint Franciscusroute is een pelgrimsfietstocht van 38 kilometer die voert langs de religieuze
erfgoedpareltjes en de mooie natuur van de vijf parochiekernen van de Sint Franciscusparochie, de dorpen
Zegge, Schijf, Rucphen, Sprundel en Sint Willebrord. Het is een route, waarbij inspanning, bezinning en
ontspanning samengaan. Iedere kerk/kapel langs de route belicht een aspect
van het leven van Franciscus.
Op initiatief van Beleef Sprundel en van de Franciscusparochie is de Sint
Franciscusroute ontstaan die op 4 oktober vorig jaar, Franciscusdag, officieel
werd geopend. De fietsroute is volledig bewegwijzerd met routebordjes met
daarop een passende afbeelding van Sint Franciscus. Aan de Sint
Franciscusroute is vanaf 16 mei aanstaande een Fietsfotozoektocht gekoppeld
waarbij eenieder afzonderlijk kan starten zodat de tocht ook in deze tijd van
corona veilig kan verlopen.
Deelnemen kan van 16 mei tot 1 december 2021. De kosten voor het
deelnemen aan de Fietsfotozoektocht zijn € 3 per deelnameformulier.
Deelnameformulieren zijn te verkrijgen in de kerken in de bovengenoemde
parochiekernen en bij diverse adressen in de gemeente Rucphen waar de
poster van de Fietsfotozoektocht Sint Franciscusroute voor het raam hangt.
(Deelnemers maken kans op een dinerbon ter waarde van € 100). Iedereen is van harte welkom!

Sacramentsprocessie Kwadendamme 2021
Moeilijke beslissingen kwamen en komen in dit tweede coronajaar voortdurend op ons pad. We hebben nog
steeds te maken met beperkingen en beslissingen of evenementen wel of
niet door kunnen gaan. Er zijn ook beperkingen van het maximale aantal
bezoekers. Het roept vooral ongerustheid op, verdriet ook, en zorgen om
de toekomst. Ongewild stonden we voor de keuze om wel of geen
Sacramentsprocessie te organiseren. Het zou nota bene de tiende keer
zijn, dus het tweede lustrum! Na lang wikken en wegen hebben we
besloten om de organisatie toch op te pakken. Weliswaar in een verkorte
en veel bescheidener versie dan we afgelopen edities gewend waren,
maar toch. Op 6 juni aanstaande, om 14.00 uur wordt middels een viering buiten in de tuin van de pastorie
eucharistie gevierd ter gelegenheid van Sacramentsdag. Deze viering zal besloten worden met een kleine
rondgang met het Heilig Sacrament. We hopen van ganser harte dat het aantal bezoekers tegen die tijd wat
verder opgerekt kan worden. En anders, tja, dan zit er niets anders op dan deze tiende editie letterlijk en
figuurlijk klein te houden, met de belofte om het feest voor 2022 dubbel en dik op de kalender te schrijven.
Het processiecomité

Meimaand 2021 Zegge
Moeder Maria is er gelukkig altijd, zo gaan wij opnieuw een
meimaand in Zegge in, waarin er veel beperkingen zijn. De
bedevaartkapel in Zegge is gelukkig wel altijd toegankelijk en
juist nu vinden heel veel mensen steun bij Maria. Er
gebeurden wondertjes, waarbij mensen toch herstelden
vanuit een slechte gezondheidssituatie. Maar zeker zo
belangrijk is de steun voor iedereen; het weten dat je er niet
alleen voor staat. Bij moeder Maria staat de deur altijd open.
Ook dit jaar kan in Zegge de meimaand niet hetzelfde
worden gevierd als in 2019 en daarvoor, maar er is gelukkig al wel wat mogelijk. Zie voor de vieringen de
website van de Sint Franciscusparochie te Rucphen.
Alle vieringen zijn vanwege corona in de kerk. U kunt zich aanmelden via
https://sintfranciscusparochie.nl/vieringen/. De kapel is wel gewoon geopend voor individueel bezoek.
Op 31 mei is er geen processie aansluitend aan de viering in de kerk.

Een doek boven het priesterkoor
Al meer dan een jaar vierde de parochie in de Maria Hemelvaartkerk in Raamsdonksveer onderaan de
treden van het priesterkoor. Door lekkage was het
niet veilig om het priesterkoor te gebruiken en
zodoende kwam het altaar beneden te staan. Het
was een bijzondere situatie die vroeg om een
oplossing. Nu is er een doek gespannen boven het
priesterkoor die de loslatende stucdeeltjes van het
plafond opvangt. Hierdoor kan er weer in de absis
van de kerk gevierd worden en is er genoeg ruimte
aan het altaar en voor lectoren en acolieten en koor.
Bijkomend voordeel is dat door het ‘verlaagd
plafond’ het priesterkoor kleiner lijkt te zijn.
Het pastorale team is erg ingenomen met deze oplossing. Ze heeft het altaar opnieuw ingericht om de
gerichtheid op de Verrezen Heer en Maria als Moeder van de Kerk te vergroten.
Sprekend over het kerkgebouw. Een aantal jongeren in de parochie heeft via een drone ook opnames in
dezelfde kerk gemaakt die ze vervolgens hebben verwerkt in een video getiteld Jerusalaïm, Jacobs legacy. Zo
probeert deze groep op een moderne manier mee te werken aan de geloofsverkondiging van de parochie
(zie link hieronder)
Jerusalem of Gold - Yerushalayim shel Zahav (Jakob's Legacy) - YouTube

Moederdag voor Maria
Op Moederdag geven veel kinderen een mooie tekening of bloemen aan hun mama. Maar denken we er wel
aan dat Maria ook Moeder is? Moeder van Jezus en Moeder in de hemel van al Gods
kinderen. Maria brengt al onze gebeden, zorgen en noden bij God. Laten we daarom
op Moederdag ook onze hemelse Moeder bedanken voor alles dat zij steeds voor ons
doet. Het Weesgegroet is voor Maria als een mooie roos. Als heel veel mensen op
zondag 9 mei 2021 een Weesgegroet bidden en dat met als enige intentie om Maria te
bedanken, krijgt Maria op Moederdag een reuze boeket! Stichting Kinderen bidden
voor Kinderen vraagt daarom iedereen, kinderen én volwassenen, om op Moederdag
een Weesgegroet te bidden uit dankbaarheid voor de voortdurende voorspraak door
Maria. Samen of alleen, thuis, in een Mariakapel of waar dan ook. Ook een roos voor
Maria uit uw woonplaats? Op www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl laten we zien waar in Nederland en
België rozen aan Maria worden aangeboden. Als u bijdraagt aan het gezamenlijk Moederdagboeket, mail
dan uw woonplaats en het aantal personen dat bidt aan maria@kinderenbiddenvoorkinderen.nl

Noveen tot Sint-Sebastiaan
Met ingang van vrijdag 7 mei wordt in de Lievevrouweparochie de Noveen tot Sint-Sebastiaan gebeden. De
Noveen is te downloaden op de website van de parochie (noveen-tot-sint-sebastiaan) of in gedrukte vorm af
te halen bij het parochiecentrum zodat u thuis mee kunt bidden met de noveen.
Zie voor meer informatie de website van de parochie: lievevrouweparochie

Geen Ziekentriduüm in de Sacramentskerk
Afgelopen week heeft het organiserend comité van het Ziekentriduüm, dat jaarlijks in de Sacramentskerk in
Breda wordt gehouden, zich beraden over het wel of niet organiseren van het Triduüm in 2021.
Gezien de ontwikkelingen rond het Corona-virus en het samenkomen van ouderen en jongeren, heeft het
organiserend comité toch moeten besluiten het Triduüm ook in 2021 niet door te laten gaan. Het is
ontzettend jammer, maar toch een juist besluit, volgens de organisatie.
In 2022 is hopelijk alles weer normaal en kan in de laatste week van juli weer een Triduüm gehouden
worden.

Veldboeketten bij de Maria veldkapel in Ovezande
Wie er gaat wandelen of fietsen op Hemelvaartsdag, dit jaar op
donderdag 13 mei, geniet vaak met volle teugen van de prachtige
bermbloemen. Denk maar eens aan fluitekruid, klaprozen,
boterbloemen, kamille en nog veel meer. Plukt u die dag tijdens
een wandeling of fietstocht ook een prachtig veldboeket? Dan
zullen er net als vorig jaar weer lege vazen bij de Maria veldkapel
aan de Oude Ovezandseweg voor u klaar staan. Hier kunt u uw
veldboeket inzetten. Zo brengen we Maria hulde in de meimaand
en zetten haar in de bloemen. Doet u ook weer mee om het hele
pad vol bloemen te krijgen!

Diakenwijding Sander Verschuur
Op zondag 9 mei zal bisschop Van den Hende door handoplegging en gebed Sander Verschuur tot diaken
wijden voor het bisdom Rotterdam. De wijdingsplechtigheid vindt plaats tijdens de eucharistieviering om
15.00 uur in de kapel van Bovendonk te Hoeven. Sander Verschuur ontving via Vronesteyn zijn vorming en
opleiding aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk.
In deze tijd van voorbereiding wordt uw gebed gevraagd voor de wijdeling.
Vanwege de coronamaatregelen kan slechts een beperkt aantal mensen de wijdingsplechtigheid op
Bovendonk bijwonen. U bent van harte uitgenodigd om via een livestream mee te vieren. Dat kan via de
website van het Bisdom Breda.
In het najaar zal Sander Verschuur in de H.H. Laurentius- en Elisabeth Kathedraal in Rotterdam de
priesterwijding ontvangen.

Personalia
Op 27 mei viert Kees Luijkx zijn 60 jarig priesterjubileum. Kees, van harte gefeliciteerd en een mooie dag
toegewenst!

Personeelsbericht benoemingen april-mei 2021
In het weekend van 25 april jl. is in de parochies van Zeeuws Vlaanderen (H. Andreasparochie, Elisabethparochie en parochie H. Maria Sterre der Zee) en in de H. Catharinaparochie van Oosterhout
bekendgemaakt dat Jochem van Velthoven met ingang van 20 oktober 2021 pastoor wordt van de H.
Catharinaparochie.
Jochem van Velthoven neemt afscheid van de parochies in Zeeuws Vlaanderen. Op 15 oktober 2018 werd hij
benoemd tot kapelaan van deze parochies. Datum, plaats en tijd voor het afscheid van Jochem moeten nog
worden bepaald.
Jochem wordt pastoor van de H. Catharinaparochie in Oosterhout. Jochem van Velthoven volgt pastoor Han
Akkermans op, die met ingang van 29 mei de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
Data en tijdstippen waarop de H. Catharinaparochie afscheid neemt van pastoor Akkermans en waarop
pastoor Van Velthoven zal worden geïnstalleerd moeten nog worden bepaald.
Op zondag 2 mei is in de St. Norbertusparochie in Roosendaal medegedeeld dat met ingang van 1
november 2021 een communiteit van paters van de SVD (Societas Verbi Divini; Gezelschap van het
Goddelijk Woord) wordt gevestigd. Aan de paters van deze communiteit wordt de pastorale zorg in de
parochie toevertrouwd. Leden van het huidig pastoraal team van de parochie krijgen benoemingen in
andere parochies in het bisdom.
Nederlandse missionarissen van de SVD werden in de negentiende en twintigste eeuw vanuit Teteringen
uitgezonden naar landen over de hele wereld. Sinds een tiental jaren komen missionarissen van de SVD uit
de wereld naar Nederland om in ons land het geloofsleven te ondersteunen en bij te dragen aan een meer
missionaire Kerk. Zo heeft in 2018 een communiteit van de SVD de pastorale zorg voor de H.
Augustinusparochie in Breda (Breda Noord-Oost, Haagse Beemden en Teteringen) op zich genomen. De
ervaringen met de communiteit in deze parochie zijn erg positief.
De SVD heeft met bisschop Liesen gesproken over het vestigen van een tweede communiteit in het bisdom.
Dat past bij het streven van de SVD om in bisdommen waar de congregatie aanwezig is twee communiteiten
te vestigen. Voor ons bisdom betekent de komst van een tweede communiteit versterking van het aantal
beroepskrachten in het bisdom met drie priesters.

SVD en bisdom hebben verkend in welke parochie de kansen voor een succesvolle vestiging het grootst zijn.
Zij kwamen uit op de St. Norbertusparochie in Roosendaal, mede omwille van de omvang en het
intercultureel karakter van stad en parochie. In Roosendaal weten en wisten actieve congregaties en
missionaire congregaties zich goed thuis. De nieuwe communiteit wordt gevormd door pater Bert Wooning,
pater Anthony Varghese en pater Igo Renjaan.
Bisschop Liesen heeft vicaris-generaal Marc Lindeijer SJ gevraagd om per 1 september 2021 pastoor te
worden van de St. Norbertusparochie. Pater Lindeijer heeft hiermee ingestemd. Hij wordt halftijds pastoor
van de St. Norbertusparochie en combineert dat met zijn taak als vicaris-generaal. Dat betekent dat hij o.a.
zijn taak als waarnemend pastoor van de Vijf Heiligen Parochie in Made neerlegt. Pastoor Lindeijer gaat
leiding geven aan de St. Norbertusparochie en de paters begeleiden om de zorg voor de parochie goed op
zich te nemen. Hij gaat wonen in Roosendaal, in het Klooster aan de Kade.
De bisschop heeft pastoor Ronald van Bronswijk gevraagd om met ingang van 1 september pastoor te
worden van de Vijf Heiligen Parochie in Made. Deze parochie heeft sinds zes jaar geen eigen pastoor meer
gehad. Het pastoraat van deze parochie wordt nu gedragen door waarnemend pastoor Marc Lindeijer en
kapelaan Lucio Ballester, met ondersteuning van oud-pastoraal werkster Giny van der Korput en
teamassistent Jolanda van Bragt. Ronald van Bronswijk wordt voltijds pastoor van de Vijf Heiligen Parochie
en gaat in Made wonen. Hij mag blijven bouwen op de ondersteuning van Giny van der Korput en Jolanda
van Bragt. Het overleg tussen bisschop Liesen en kapelaan Ballester over het vervolg van zijn zending is nog
gaande.
Pastoraal werkster Petra Mergaerts is met ingang van 1 mei 2021 in deeltijd benoemd tot lid van het
pastoraal team van de Immanuelparochie (Zevenbergen) en de Parochie H. Bernardus van Clairvaux
(Oudenbosch). Zij blijft tot 31 december in deeltijd lid van het pastoraal team van de St. Norbertusparochie.
Zo kan zij zorgen voor een goede overdracht van het pastorale werk aan pastoor Lindeijer en aan de paters
van de SVD. Petra werd in 2009 lid van het pastoraal team van de toenmalige drie Roosendaalse parochies
en is op dit moment teamleider van het pastoraal team van de St. Norbertusparochie. Petra zal in de beide
parochies participeren aan de algemene pastorale taken en bijzondere aandacht geven aan de ontwikkeling
van het diaconaal-catechetisch programma.
De bisschop is in gesprek met pastoraal werkster Mary Zopfi over een nieuwe benoeming. Voorzien wordt
dat de nieuwe benoeming van Mary ook op 1 september ingaat. Mary is sinds 2018 lid van het pastoraal
team van de St. Norbertusparochie.
Ronald van Bronswijk en Mary Zopfi nemen op 18 juli afscheid van de St. Norbertusparochie. Alle andere
data voor afscheid, presentatie en installatie van pastoors, paters en pastoraal werksters in de verschillende
parochies moeten nog worden bepaald.

De volgende nieuwsbrief verschijnt begin juni 2021

