Nieuwsbrief vicariaten Middelburg en Breda
juli 2021

jaargang 10, nr.7

De digitale nieuwsbrief van de vicariaten Middelburg en Breda is een maandelijkse uitgave die wordt
verstuurd aan parochies, pastorale beroepskrachten en belangstellenden.
U kunt zich aan-/afmelden via e-mailadres: vic.breda@bisdombreda.nl of vic.middelburg@bisdombreda.nl
Kopij kunt u aanleveren tot eind augustus 2021
Redactie en lay-out: vicaris P. Verbeek, E. Bornhijm, L. Sweere en M. Beneken Kolmer

Een diaken op het eiland Wight
Op 27 juni 1981 werd ik in de bisschopskerk te Breda tot
priester gewijd. Maar eerst ben ik tot diaken gewijd. Dat
gebeurde op 14 maart 1981 in de Annakapel van Heusdenhout.
Als diaken maakte ik in de meimaand een reis naar Quarr
Abbey op het eiland Wight. In die tijd reed ik in een klein
autootje, een rode “lelijke eend”. De tocht was een hele
onderneming, met de veerboot van Zeebrugge naar Dover en
dan nog eens van Portsmouth naar Wight. De abdij Our Lady of
Quarr is gesticht door monniken die aan het begin van de
twintigste eeuw Frankrijk waren ontvlucht. De abdijgebouwen
zijn ontworpen door de bekende monnik-architect Dom Paul
Bellot, dezelfde die ook de Paulusabdij in Oosterhout heeft
gebouwd.Het mooiste gebouw van de abdij is de kerk. Dat vond ik toen al, maar het wordt nog eens
bevestigd door Father Luke Bell OSB die in zijn boek “A deep and subtle joy, life at Quarr Abbey” een
beschrijving geeft van de abdijgebouwen en de kerk een plaats van vrede noemt. Vooral ’s avonds als het
zonlicht vanuit het westen door de ramen van de absis schijnt en langzaam in kracht afneemt ervaart men
een hemels geluk. Dat is mij overkomen.
Een week lang heb ik toen in Quarr Abbey vertoefd. En
elke dag tijdens de H. Mis mocht ik de functie van
diaken vervullen. Bij de vredeswens spreekt de diaken,
sprak ik, de woorden “Let us offer each other a sign of
peace”.
Het boek dat ik noemde is mij geschonken bij mijn
veertigjarig priesterfeest. Ik ben er heel dankbaar
voor. Zoals ik dankbaar ben voor alles wat mij ten deel
is gevallen, niet alleen bij het jubileum, maar
gedurende de afgelopen veertig jaar. Het biedt mij
veel inspiratie om mijn werk als priester voort te
zetten.
vicaris-generaal Mgr. H. Lommers

Zuster Margriet van der Vliet te gast in het Geloofsgesprek van KRO-NCRV
Zuster Margriet van der Vliet, overste van de zusters Franciscanessen van Mariadal, is voor het programma
Het Geloofsgesprek van KRO-NCRV geïnterviewd door programmamaker Leo Fijen. Het interview wordt op
zondag 25 juli uitgezonden, vlak voor de eucharistieviering die live wordt uitgezonden vanuit de H.
Antoniuskathedraal in Breda.

In het Geloofsgesprek vertelt zuster Margriet over het religieuze leven in deze tijd en welke uitdagingen de
coronatijd bracht. Op zijn Facebookpagina reflecteert Leo Fijen over het gesprek. “Op de vroege ochtend van
een regenachtige woensdag stond de deur al open bij de Franciscanessen van Mariadal in Roosendaal. De
gastvrijheid was groot, met koffie en ontbijtkoek. Maar meer dan dat werd ik geraakt door de gastvrijheid
van het hart.”
• Een overzicht van Geloofsgesprekken van KRO-NCRV.
• Het Geloofsgesprek en de live uitgezonden mediaviering vanuit de H. Antoniuskathedraal zijn
zondagochtend 25 juli vanaf 9:45 uur te volgen via NPO (televisie en internet);
• Bezoek de website van de Congregatie Franciscanessen van Mariadal te Roosendaal.

Katholieke Bijbelstichting publiceert derde deel van Dagelijks Woord
De Katholieke Bijbelstichting is dit kerkelijk jaar gestart met de reeks Dagelijks Woord 2021.
Het derde deel dat nu is verschenen loopt tot 15 augustus 2021. De uitgave van KBS komt tegemoet aan een
brede vraag van gelovigen om de Schrift meer toegankelijk te maken voor dagelijkse overweging en gebed.
De Bijbelverzen volgen het liturgisch rooster van de wereldkerk en de
overwegingen en gebeden helpen de gelovigen dieper in te gaan op het
Woord van God. “Geloof wordt geleefd in het luisteren, doen en vieren van
Gods Woord,” aldus de samenstellers mgr. Liesen en diaken Vincent de
Haas namens de Katholieke Bijbelstichting.
‘Zondag van Gods Woord’
Op zondag 26 januari 2020 stelde paus Franciscus de Zondag van Gods
Woord in. Elke derde zondag van de Tijd door het Jaar wordt gewijd aan de
viering, de overweging en de verspreiding van Gods Woord. De paus
kondigde dat af in zijn apostolische brief Aperuit illis. “Omdat wij er
dringend behoefte aan hebben vertrouwd en intiem te worden met de
Heilige Schrift en de Verrezene, die niet ophoudt het Woord en het Brood te
breken in de gemeenschap van de gelovigen.” (Aperuit illis nr.8).
Bestellen
De uitgave 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.

Geloof in Kunst in Terneuzen
Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, organiseert in samenwerking met het
vicariaat Middelburg in het najaar van 2021 een cursus ‘Geloof in kunst’ in Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen.
Tijdens de cursus worden de dan geldende coronamaatregelen strikt in acht genomen.
Wanneer en waar: De cursus bestaat uit
vijf bijeenkomsten: De eerste vier
bijeenkomsten vinden plaats op de
zaterdagmiddagen 4 en 18 september, 2
en 30 oktober 2021 in het pastoraal
centrum of in de kerk van de r.k.
Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2 in
Terneuzen, van 13.30 – 15.30 uur. De vijfde bijeenkomst, een excursie op locatie, is op zaterdagmiddag13
november om 13.30 uur in een nog nader te bepalen kerk.
Voor wie: De cursus is bestemd voor iedere geïnteresseerde en belangstellende, allen van harte welkom!
Speciaal ook nodigen wij de mensen uit die op de een of andere wijze betrokken zijn bij een kerkgebouw.
Zoals mensen die de openstelling van het kerkgebouw verzorgen, mensen die zich bezighouden met
ontvangst en gastvrijheid, mensen die rondleidingen verzorgen, mensen die de kerk schoonhouden, kosters,
kerkwachten, leden van bloemengroepen, technische mensen.
Door wie: De bijeenkomsten worden begeleid en geleid door Frank van Gerven, diaken en archivaris van
Bisdom Breda.
Inschrijven: U kunt zich aanmelden voor de cursus via: sintfranciscuscentrum/geloof-in-kunst-in-terneuzen.
Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

Walk for Homs
Diaken Rob van Uden en zijn vrouw Conny gaan van 5 t/m 10 april 2022
meedoen met de ‘Walk for Homs’. Hopelijk een mooie pelgrimage, maar
het doel is om geld op te halen zodat het werk van pater Frans van der
Lugt SJ, vermoord op 7 april 2014 in Homs, kan worden voortgezet.
In de parochies in Dongen, Klein Dongen-Vaart en Rijen waar Rob
werkzaam is, is voortdurend aandacht voor vluchtelingen (ook uit Syrië) en
voor het volk en de kerk van Syrië. En er is aandacht voor het inspirerende werk dat Frans van der Lugt
daar heeft gedaan. Hij was een symbool van vrede, christelijkheid en humaniteit. Kijk voor meer informatie
op de website van walkforhoms.nl

Terugkijktip: de film van de Maria Ommegang
Op zondag 27 juni jongstleden ging op ZuidWest TV de Maria Ommegang film in première. M aar liefst twaalf
scènes werden opgenomen door een cameraman en een geluidsman van ZuidWest TV. De zeven vreugdes
van Maria, Kapelaan Ooijens, Joris en de Draak, De Blauwe Schuit, Job en zijn Vrienden en natuurlijk Eva en
de duivel. Al deze scènes uit de Ommegang zijn in de film te zien. Er werd gefilmd op de Bergse Plaat, bij de
Zoom en bij de Olof Palme Brug en op het Markiezenhof.
U kunt de film terugkijken op ZuidWest TV: zuidwest/tv/maria-ommegang

Afscheid pastoor Ronald van Bronswijk en pastoraal werkster Mary Zopfi
De afscheidsviering in de Sint Norbertusparochie voor pastoor Ronald van Bronswijk en pastoraal werkster
Mary Zopfi zal plaatsvinden op zondag 18 juli om 9.30 uur in de O.L. Vrouwekerk te Roosendaal. De viering
zal via livestream te zien zijn op YouTube.

Afscheid pastoraal werkers Gerard Damen en Rob van Sambeek
De afscheidsviering in de parochie Christus Koning en de Sint Franciscusparochie voor pastoraal werkers
Rob van Sambeek en Gerard Damen zal plaatsvinden op zondag 1 augustus aanstaande om 11.00 uur in de
Sint Bavokerk te Rijsbergen. De viering zal via livestream te zien zijn: kerkdienstgemist/St-Bavo-te-Rijsbergen

Encycliek Fratelli tutti nu in geautoriseerde Nederlandse vertaling beschikbaar
In de encycliek Fratelli tutti laat paus Franciscus zich opnieuw inspireren door de
heilige Franciscus van Assisi. Deze heilige stelde aan alle broeders en zusters
een manier van leven voor die ‘doortrokken was van de smaak van het
evangelie’. De door de Nederlandse Bisschoppenconferentie geautoriseerde
vertaling van de encycliek is nu beschikbaar in de serie Kerkelijke Documentatie.
Franciscus van Assisi nodigde uit tot een liefde die de grenzen van geografie en
ruimte overstijgt. In eenvoudige woorden legde hij het wezen uit van een open
broederschap, die het mogelijk maakt om elke persoon te erkennen, te
waarderen en lief te hebben ongeacht de fysieke nabijheid, ongeacht de plaats
in de wereld waar hij geboren is of woont.
Paus Franciscus: "Deze heilige van de broederlijke liefde, van de eenvoud en de
vreugde, die mij heeft geïnspireerd tot het schrijven van de encycliek Laudato si’,
motiveert mij nu opnieuw om deze nieuwe encycliek te wijden aan de
broederschap en de sociale vriendschap".
De encycliek die wordt uitgeven als Kerkelijke Documentatie nr. 1 2021, is nu te bestellen. De prijs bedraagt
€ 15,- inclusief verzendkosten, exclusief behandelkosten van € 1,10.
Er is een gesprekshandleiding beschikbaar voor het samen lezen en bespreken van Fratelli tutti.
Deze kan gratis worden gedownload op de site van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR):
handleiding Fratelli tutti.
Luister op katholiekleven.nl een podcast met mgr. De Korte over Fratelli tutti.
Bestellen
Per e-mail: stuur een mail naar bestel@rkk.nl met in het bericht uw naam en volledige adresgegevens.

Annanoveen
In de H. Augustinusparochie start op zondag 17 juli om 19:00 uur in de Michaelkerk, Hooghout 67 te Breda
de Annanoveen. Elke dag om 19.00 uur is er een viering in de Michaelkerk. De afsluitende viering van de
Annanoveen is op 26 juli.

Tentoonstelling Maria Magdalena
Het is tijd voor Maria Magdalena! Ontmoet deze
mysterieuze en inspirerende vrouw van uitersten. Al
ruim 2000 jaar houdt ze de gemoederen bezig. Voor het
eerst krijgt ze haar eigen tentoonstelling. Ga mee op
ontdekkingstocht
langs
historische
bronnen,
indrukwekkende schilderijen, hedendaagse beeldende
kunst en populaire cultuur. Sta oog in oog met Maria
Magdalena, en ontrafel haar beeldvorming door de
eeuwen heen. De tentoonstelling Maria Magdalena is te
Afbeelding: website Museum Catharijne Convent
zien in het Museum Catharijne Convent van 25 juni
2021 - 9 januari 2022. Voor meer informatie en reservering tickets zie: catharijneconvent/maria-magdalena/

Rondje Open Kerk
Vorig jaar bleven de kerken gesloten, maar nu kan het Rondje Open Kerk gelukkig weer
doorgaan. Vanaf 7 juli t/m 21 augustus zijn de deelnemende kerken in Baarle-Hertog,
Baarle-Nassau, Molenschot, Chaam, Breda-Ginneken, Bavel en Ulvenhout op
woensdagmiddag van 13.30 uur - 16.30 uur open voor bezichtiging, stilte of een gesprek. In
de kerken zullen vrijwilligers hun kerk presenteren. Een mooi moment dus om de kerken
eens van binnen te bekijken en vragen te stellen over de beelden op de consoles, de mooie
gebrandschilderde ramen, de preekstoel en het altaar. Bij binnenkomst is er een folder
aanwezig met een uiteenzetting van de bezienswaardigheden. Voor meer informatie over
de deelnemende kerken en de fietsroutes zie www.rondjeopenkerk.nl.
Traditiegetrouw is de officiële opening van Rondje Open Kerk (op vrijdag 9 juli) een
concert in de Ledevaertkerk in Chaam.

Personalia
Op 16 juli is pater Paul de Vries SCJ 60 jaar priester. Pater Toon Gerritsen o.f.m. cap. is op 31 juli eveneens
60 jaar priester. En ook Jan Zuidgeest is dit jaar 60 jaar priester, namelijk op 3 september. En Katrien van de
Wiele is op 15 augustus 25 jaar pastoraal werkster. Onze hartelijke felicitaties met deze diamanten en
zilveren jubilea.
Kanselbericht H. Catharinaparochie weekend 30 mei 2021
Namens het pastoraal team en het parochiebestuur van onze parochie wil ik u de volgende mededeling
doen.
Eind april hebben we u laten weten dat pastoor Han Akkermans met ingang van 29 mei de AOW-gerechtigde
leeftijd bereikt. Pastoor Akkermans heeft de bisschop gevraagd om met ingang van die datum zijn
pastoorschap van de parochie te mogen neerleggen. Bisschop Liesen heeft daarmee ingestemd en pastoor
Han Akkermans eervol ontslag verleend. De bisschop heeft onze pastoor bedankt voor zijn grote inzet in
onze parochie.
U weet dat Jochem van Velthoven per 20 oktober 2021 de nieuwe pastoor wordt van onze parochie. Om te
voorzien in het pastoorschap van onze parochie in de periode van het emeritaat van pastoor Akkermans tot
de komst van pastoor Van Velthoven heeft bisschop Liesen aan Vincent Schoenmakers gevraagd de
waarnemend pastoor te worden van onze parochie. Vincent Schoenmakers heeft daarmee ingestemd.
Daarop heeft bisschop Liesen hem met ingang van 29 mei benoemd tot waarnemend pastoor van de H.
Catharinaparochie. Vincent Schoenmakers is oud vicaris-generaal van het Bisdom Breda en kent onze
parochie goed. Parochiebestuur en pastoraal team zijn blij dat hij de komende maanden de bestuurlijke en
pastorale eindverantwoordelijkheid voor de parochie wil dragen.
Pastoor Akkermans heeft aangegeven de komende jaren graag als priester-assistent actief te blijven in onze
parochie. Wij zijn hem daar dankbaar voor. We hopen in september aandacht te kunnen geven aan het
emeritaat van pastoor Akkermans en hem te bedanken voor zijn inzet als pastoor in onze parochie.

Kanselbericht Parochies Boven de Schelde weekend 13 juni 2021
Namens het pastoraal team en de parochiebesturen van de H. Maria Parochie Walcheren en de H. Pater
Damiaanparochie wil ik u het volgende mededelen. De mededeling gaat over het pastoraal team en over
tijdelijke versterking voor het team.
U weet dat ons pastoraal team te kampen heeft met onderbezetting. Dat heeft enerzijds te maken met
ziekteverloven. En anderzijds met de pensionering van Wiel Hacking. Natuurlijk wensen we hem een goed
afscheid en een goede pensioentijd. Voor ons betekent het dat het pastoraal team nog een beetje kleiner
wordt.
In de voorbije periode hebben verschillende teamleden vanwege ziekte hun werk geheel of gedeeltelijk
moeten neerleggen. We informeren u over hen.
Onze pastoor, Fons van Hees, moest een half jaar geleden zijn taken neerleggen om zich helemaal te richten
op behandeling en herstel. Pas na afloop daarvan wordt duidelijk of hij weer werkzaamheden in onze
parochies kan hernemen.
Sinds een half jaar is Paul Verbeek waarnemend pastoor voor onze beide parochies. Paul is aanwezig bij alle
bestuursvergaderingen en naar het mogelijke geeft hij ook in weekenden ondersteuning tijdens vieringen of
bijvoorbeeld bij uitvaarten en ziekenzalvingen.
Ook onze pastoraal werksters Ria Mangnus en Alida van Veldhoven hebben zich moeten ziek melden. We
gaan er van uit dat Ria eind juni weer halftijds haar werk kan hernemen, en dat ze in de periode daarna
verder zal herstellen en meer taken op zich kan gaan nemen. Alida moest van haar arts enkele rust weken
rust nemen. We hopen dat zij op korte termijn weer werkzaamheden kan hernemen, maar ze zal zich nog in
acht moeten nemen.
Gelukkig is een jaar geleden ons pastoraal team versterkt met pater Thaddy de Deckere. Met zijn inzet en
met hulp van parochianen en van emeriti uit het bisdom hebben we het pastoraal aanbod in de parochies
zo goed mogelijk kunnen laten doorgaan.
De parochiebesturen hebben met het bisdom gesproken over de samenstelling van het team. Het bisdom
heeft pastoraal werker Geerten Kok gevraagd om gedurende een half jaar het pastoraal team te komen
versterken. Geerten Kok is werkzaam voor de staf van het Bisdom Breda. Hij wordt tot het einde van dit jaar
voor een vierde van zijn werktijd lid van het pastoraal team. Geerten zal met name de taak van teamleider
vervullen en daarmee Alida van Veldhoven gelegenheid geven om zich in het komend half jaar op pastoraalinhoudelijke taken te richten. Pastoraal team en besturen zijn blij met deze ondersteuning, maar realiseren
zich ook dat er meer stappen moeten worden gezet. De besturen spreken met het pastorale team over de
taakbelasting en over de vraag welke activiteiten in onze parochies moeten en kunnen worden voortgezet.
Daarnaast blijven we met het bisdom in gesprek over verdere aanvulling van ons team.
Overleden
Voormalig pastoraal werkster Franca Graafmans-Geerts
Op vrijdag 18 juni jongstleden is plotseling overleden voormalig pastoraal werkster mevrouw drs. F.M.
(Franca) Graafmans-Geerts.
Franca Graafmans is in 1997 in het Bisdom Breda komen werken toen zij met ingang van 5 februari van dat
jaar een pastorale zending kreeg voor haar werk in de parochies van de toenmalige regio Halsteren. Met
ingang van 1 februari 2001 werd zij benoemd tot pastoraal werkster voor de parochies van de regio
Oudenbosch. Zij bleef in deze parochies werkzaam tot 13 maart 2006. Wij zijn Franca Graafmans-Geerts
dankbaar voor haar inzet in ons bisdom.
De uitvaartdienst voor haar vond plaats in besloten kring op donderdag 24 juni 2021 in crematorium
Zoomstede te Bergen op Zoom.
De zomerwei des ochtends vroeg.
En op een zuchtje dat hem droeg
vliegt een geel vlindertje voorbij.
Heer, had het hierbij maar gelaten.
M. Vasalis
Wij wensen u een mooie zomerperiode toe.
De volgende nieuwsbrief verschijnt begin september 2021

