Nieuwsbrief vicariaten Middelburg en Breda
oktober 2021

jaargang 10, nr.9
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Verbinding
Misschien hebben we niet altijd in de gaten hoe belangrijk het is om je te verbinden. Om verbinding te
ervaren en te voelen. Verbinding met de wereld waarin je leeft. Verbinding met je huis, je leefomgeving,
verbinding met de plek waar je werkt, met de dingen die je doet. Verbinding binnen de familie. Verbinding
met de kinderen. Verbinding met je vrienden en vriendinnen. Je verbinden en verbinding voelen en ervaren
is heel belangrijk. Je mag je gezegend weten wanneer je de verbinding voelt met God.
In de komende tijd gaan we wereldwijd binnen de kerk de verbinding versterken. Paus Franciscus nodigt ons
uit -alle gelovigen wereldwijd- om in diocesane ‘pre-synode trajecten’, binnen allerlei gremia van al de vele
bisdommen, met elkaar in gesprek te gaan. En de bisschop komt luisteren. Of een van de vicarissen namens
hem. In een wereldwijd proces van onderscheiding wordt alles samengevat en samen gebracht. Om
uiteindelijk dienstbaar te zijn aan de synode die in 2023 in Rome wordt gehouden.
Onze paus heeft hart voor verbinding. Dat zag je meteen al toen hij zich rechtstreeks met mensen verbond
en hen omhelsde. Dat zag je toen hij de voeten van gevangenen waste. Dat viel op toen hij een kring van
kardinalen om zich heen samenriep om de belangrijke thema’s van en voor de Kerk te bespreken.
Verbinding wereldwijd in Christus’ Naam vindt de paus van essentieel belang. Om de wereld tot een goede
plek te maken voor alle mensen. Om de Kerk binnen die wereld die plek te laten innemen die paus
Franciscus van belang acht. Daarom mag er die aandacht zijn voor hoe mensen van geloof overal denken.
‘Vertel nou eens jouw verhaal. Deel iets van jouw geloof. Jouw hoop. Laat iets van jouw liefde klinken. En
ook: hoe is het nu met jou’.
Dit traject van verbinding gaat binnenkort van start. Wereldwijd zal er op 17 oktober overal, in alle
bisdommen, de liturgische start zijn. Voor ons bisdom in Oudenbosch. En daarna zal de ‘keten van
verbinding’ zich in de maanden die volgen doorheen ons bisdom uitrollen. U gaat er beslist nog van horen.
En er misschien zelf aan deelnemen. Verbinding is zo wezenlijk, zo belangrijk. Verbonden in geloof kunnen
we heel wat aan!
In verbondenheid, vicaris Wiel Wiertz

Synodale Kerk
Paus Franciscus vraagt alle bisdommen in de wereld om de
gelovigen te raadplegen in voorbereiding op de algemene
bisschoppensynode in 2023. Half september ontving het Bisdom
Breda het benodigde materiaal om de consultatie uit te voeren.
Zending van de Kerk verstevigen
De synode heeft als thema “Voor een synodale Kerk: gemeenschap,
participatie, missie”. Dit drukt een manier uit van gezamenlijk op
weg gaan, die kenmerkend zou moeten zijn voor christenen. Het
doel van de synode is om de zending van de Kerk verder te
verstevigen. Het Bisdom Breda is bezig een eigen visie op de

toekomst te ontwikkelen, onder het motto ‘missionaire Kerk’. Die visie blijkt voor een belangrijk deel samen
te vallen met het thema van de synode.
De consultatie in het Bisdom Breda, die loopt van medio oktober tot eind februari 2022, wordt ingeluid met
een openingsviering op zondag 17 oktober in de basiliek van Oudenbosch. In verband met
coronamaatregelen zijn afvaardigingen uitgenodigd om deel te nemen aan de viering. De viering kan live
worden gevolgd via de livestream van de parochie.
Op de website van het Bisdom Breda wordt een overzicht geplaatst van alle nieuwsberichten, uitgaven en
publicaties rondom het synodale proces dat in het ons bisdom vanaf oktober 2021 plaatsvindt. Voor deze
pagina zie: bisdomvanbreda/synodale-kerk

Downloads
 Binnenkort: Speciale nieuwsbrief over de synode. Abonnees van de Bisdom Nieuwsbrief ontvangen
deze ook in gedrukte vorm. Neem een gratis abonnement.
 Zie ook het overzicht van publicaties van de Nederlandse bisschoppenconferentie over de synodale
Kerk.
 Meer informatie is te vinden op de internationale website van de bisschoppensynode.

Wereldmissiedag
Op 24 oktober viert de Rooms-Katholieke Kerk Wereldmissiedag. Al eerder dit jaar publiceerde het Vaticaan
de boodschap van paus Franciscus voor deze dag, met als uitgangspunt: “Het is voor ons onmogelijk niet te
spreken over hetgeen wij gezien en gehoord hebben” (Hand. 4, 20). Deze boodschap is nu in de Nederlandse
vertaling beschikbaar. "Wanneer wij de kracht van Gods liefde ervaren, wanneer wij zijn aanwezigheid als
Vader in ons persoonlijk en gemeenschappelijk leven erkennen, kunnen wij niet anders dan wat wij hebben
gezien en gehoord verkondigen en delen", schrijft paus Franciscus. Het thema van Wereldmissiedag van dit
jaar ziet de paus als ‘een uitnodiging aan ieder van ons om “ons moeite te getroosten” en wat wij in ons hart
dragen, bekend te maken. Deze zending is de identiteit van de Kerk en is dat altijd geweest: “Zij bestaat om
te evangeliseren” (de heilige Paulus VI, apostolische exhortatie Evangelii nuntiandi, 14). De paus schrijft dat
christenen van nu zich kunnen laten inspireren door het voorbeeld van degenen die in staat zijn geweest op
weg te gaan, land en familie achter te laten, om het evangelie zonder uitstel en zonder angst naar de
uithoeken van volken en steden te brengen. Missio brengt in de Wereldmissiemaand oktober de kerk van
Guinee voor het voetlicht. In de parochies wordt daar in oktober ook voor gecollecteerd. Voor meer
informatie zie: missio/wereldmissiemaand-2021-guinee.

Bijbelverhalen opnieuw verteld in Dongen en Rijen
Vanuit de positieve ervaringen met de Gezinskerk op zondagmorgen die in
het afgelopen werkjaar in de parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart en
de parochie H. Geest te Rijen zijn opgedaan volgt er vanaf dit najaar een
nieuw aanbod genaamd 'Godly Play'. Het is een uitgebreid programma
van spel, verwondering, spreken en stilte. Voor gezinnen op
zondagmorgen, voor kinderen van de basisschool op woensdagmiddag en
voor volwassenen op maandagavond.
Wil je ontdekken wat bijbelverhalen je vertellen? Kom eens zien en beleef
het mee met ‘Godly Play’. Verhalen van toen worden verteld voor mensen
van vandaag. Ontdek het verhaal van jouw leven.
Voor meer informatie zie: bijbelverhalen-opnieuw-verteld

Alphacursus Sint Annaparochie en Sint Christoffelparochie
De parochies Sint Anna en Sint Christoffel zijn op donderdag 23 september jl. gestart met een nieuwe reeks
online bijeenkomsten van de Alphacursus. De cursus loopt t/m 2 december 2021, steeds van 20.00 uur tot
21.30 uur. Voor meer informatie dan wel aanmelding: par.secretariaat@sintannaparochie.com

Feestelijke opening van de Jozeftentoonstelling in de St. Josephkerk
Op zondag 10 oktober om 14.00 uur is er de feestelijke opening van de
Jozeftentoonstelling in de Sint Josephkerk, St. Jozephstraat 4 te Roosendaal. Tot en
met 8 december zal deze tentoonstelling elke zaterdag en zondag tussen 13.3016.00 uur te bezichtigen zijn.
Doordeweeks is deze tentoonstelling alleen te bezichtigen op afspraak via
Jozefjaar@sint-norbertusparochie.nl of via het telefoonnummer van het
parochiesecretariaat 0165-534667. De tentoonstelling is vrij toegankelijk; een gift
wordt op prijs gesteld.
Andere activiteiten die in de Sint Norbertusparochie in het kader van het Jozefjaar
worden georganiseerd zijn twee filmavonden en een symposium. Voor meer
informatie over het programma dan wel aanmelding zie bovenvermeld
e-mailadres.

Lezing met gesprek door Vincent Schoenmakers in het Mondiaal Centrum Breda
Op dinsdag 19 oktober om 14.00 uur verzorgt Vincent Schoenmakers een lezing
met gesprek over corona, armoede en inclusiviteit in het Mondiaal Centrum
Breda, Roland Holststraat 71, 4819 HP Breda.
Met de steeds hogere vaccinatiegraad en de verdergaande versoepelingen komt
een einde aan de coronacrisis in ons land in zicht. Mensen kijken ernaar uit om hun leven op te pakken en
terug te gaan naar het 'oude normaal'. Maar moeten we dat willen? Terug naar het 'oude normaal'. De
coronapandemie is een wereldwijde crisis met enorme medische, economische en humanitaire gevolgen,
juist voor kwetsbare landen. Corona heeft ons uitgedaagd om te kijken naar ons eigen handelen, lessen te
leren en onze blik te verbreden. De coronacrisis is in ons land niet voorbij zolang deze op andere plekken op
de wereld voortduurt. Internationale samenwerking is meer dan ooit nodig om de wereldwijde
sociaaleconomische ongelijkheid aan te pakken en te bestrijden. Dat is niet terug naar het oude normaal,
dat is een nieuw normaal.
U bent van harte welkom op 19 oktober. De toegang is vrij. In verband met de beschikbare ruimte is vooraf
aanmelden gewenst. Dat kan bij Jan Hopman: jkalkar@casema.nl

Wouwse kerktoren ‘herrijst’ met terugplaatsen feniks
Ongeveer 300 aanwezigen zagen op zaterdag 2 oktober 2021 vol bewondering hoe kraandrijvers de feniks
en het kruis op de toren van de Sint Lambertuskerk te Wouw plaatste.
Voor het terugplaatsen zegende pastoor Frans Verheije het kruis en de feniks. De feniks is een fabeldier uit
de Griekse mythologie dat verbrandt en nadien verjongd uit de as herrijst. In de christelijke kunst is de
feniks een symbool van de onsterfelijkheid en de verrijzenis van Jezus
Christus. Pastoor Verheije wees erop dat zijn voorganger pastoor Wolters,
die na alle verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog de wederopbouw
van de middeleeuwse Sint Lambertuskerk begeleidde, ervoor koos om een
feniks op het kruis te plaatsen in plaats van de traditionele haan. Volgens
Verheije kreeg de kerktoren zo een echt Wouws accent.
Hij nodigde de aanwezigen uit de boodschap van de feniks en het kruis tot
zich te laten doordringen. “De Lieve Heer woont in ons midden, Hij is er bij.
Samen met Hem staan we sterk om te leven en de uitdagingen aan te
kunnen. En als alles verloren lijkt, kunnen we samen het Hem opnieuw
beginnen en weer opstaan. Een Blijde Boodschap van en voor alle tijden.”
Het plaatsen van kruis en feniks markeert een belangrijke fase in de
restauratie van de kerktoren. Afgelopen maanden zijn 13.000 nieuwe leien
op de torenspits aangebracht. Het uiterste puntje heeft een nieuwe loden
muts gekregen en de bliksemafleiders zijn vernieuwd. Ondertussen zijn
ook de voegen van de toren schoongemaakt, 2800 stenen daadwerkelijk vervangen en een deel van het
hout van de spits vernieuwd. In de komende weken breekt men de steigers rond de torenspits af, vervangt
men de galmborden en plaatst men ook de wijzerplaten terug.

De vier parochies van Breda zijn gestart met Familiezondagen
Op 19 september jongstleden zijn de vier parochies van Breda gestart met een opzet die aansluit bij de
Missionaire Kerk, staande in deze tijd. Daarin richt de kerk zich op mensen en gezinnen die gelovig zijn of
daarin begeleid en gevormd willen worden. Iedere derde zondag van de maand tijdens de Familiezondag
ontmoeten mensen elkaar: jonge kinderen, tieners, ouders, grootouders, alleenstaanden, gelovigen en nietgelovigen; iedereen is welkom!
Samen
De opzet van dit nieuwe initiatief is tamelijk eenvoudig: inloop, samen starten, in groepen uiteen waarbij
leeftijdgenoten met elkaar catechese ontvangen en de ouders deelnemen aan een geloofsgesprek en ook
catechese. Daarna volgt een eucharistieviering voor het hele gezin met na afloop een gezamenlijke
eenvoudige maaltijd. Op deze manier hopen we het verlangen naar saamhorigheid en een gelovige
verbinding te vervullen. Jong en oud komen immers samen, trekken samen op, mogen met elkaar het geloof
delen, voorleven én doorgeven.
Michaëlkerk
In het seizoen 2021/2022 worden de familiezondagen gehouden op 17 oktober, 21 november, 19 december,
16 januari, 20 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei, 19 juni en 17 juli. Plaats: Michaëlkerk, Hooghout 67, 4817
EA Breda.

Missionaire middag in Vlissingen
De H. Maria Parochie Walcheren wil op zaterdag 23 oktober een missionaire
middag houden op het Scheldeplein en in de Onze Lieve Vrouwe kerk in
Vlissingen. De organisatie werkt op dit moment aan de verdere uitwerking van
het programma. Gedacht wordt aan het uitnodigen van het winkelend publiek
(tussen 14.00 en 16.00 uur) om in de mobiele houten kapel uit Ovezande een
kaarsje aan te steken, even stil te staan bij alle drukte en wellicht voor een kort
gebed. En men wil de mensen ook uitnodigen de Onze Lieve Vrouwe kerk te
bezoeken voor bezinning en gebed. De kerk is vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur
geopend.
In de kerk klinkt muziek en bezoekers worden uitgenodigd om ook daar een
kaarsje of lichtje bij het Mariabeeld te ontsteken. Er is gelegenheid om woorden
van dankbaarheid, zorgen of gebedsintenties op te schrijven en in een
‘intentiebox’ voor het altaar te doen. Eventueel kunnen bezoekers in gesprek gaan met één van ons over het
geloof en wat hen bezighoudt. Voor actuele informatie over de missionaire middag zie: www.rkwalcheren

Parochie Breda Centrum start met maandelijke bijeenkomst ‘Leerling van Jezus’
‘Leerling van Jezus’ zo noemt Parochie Breda Centrum de maandelijkse bijeenkomst die op de
donderdagochtenden wordt gehouden. Tot de zomer van 2022 komen gelovigen en geïnteresseerden elk
maand bij elkaar als ‘leerlingen van Jezus’ voor ontmoeting, inspiratie uit de Bijbel en onderling gesprek over
het volgen van Jezus.
Hoe hebben de eerste christenen vorm gegeven aan het christen-zijn? Met welke vragen leefden zij en tegen
welke problemen en keuzes liepen ze aan? We lezen steeds met elkaar een stuk uit een brief van Paulus,
waar vervolgens kort iets over wordt uitgelegd. Daarna bespreken we aan de hand van concrete vragen met
elkaar wat de woorden van Paulus voor ons eigen geloofsleven betekenen.
De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op donderdagochtend (10.00-12.00 uur) 21 oktober. Daarna de
donderdagen 18 november, 16 december, 20 januari, 17 februari, 17 maart, 21 april, 19 mei en 23 juni. Meer
informatie en aanmelding via: info@parbc.nl.

Verwacht: tentoonstelling 'Kloosters in beweging' in museum Krona
Van 7 november 2021 t/m 6 maart 2022
Van
binnenuit
(Tweede
Vaticaanse Concilie) en van
buitenaf kwam er zestig jaar
geleden een ongekende
beweging op gang, die het
religieuze leven in Brabant
ingrijpend heeft veranderd.

Kloosterlingen werden aangespoord om hun leven bij de tijd te brengen. Denk aan het vertalen van
gebedenboeken, het houden van de liturgie in de volkstaal, het vervangen van habijten door eigentijdse
kleding en er kwam ruimte voor gesprekken en vrije tijd. De tentoonstelling Kloosters in beweging toont
deze omwenteling in de kerken en de kloosters vanuit het oogpunt van zowel de kloosterlingen die binnen
de kloostermuren leven - de zogenoemde contemplatieve orde - als de kloosterlingen die in de samenleving
werkzaam zijn, de actieve orde.
De omgekeerde wereld
Met de vernieuwing kwam ook een einde aan de missies van de vele duizenden missionarissen, broeders en
zusters om zorg te verlenen, het katholicisme te verspreiden of onderwijs te geven. Waar in de 19 e en 20ste
eeuw een trek ontstond naar verre oorden als Afrika, Indonesië en Zuid-Amerika, komen vandaag de dag
vanuit deze landen werkzoekenden, vluchtelingen en zelfs religieuzen naar Brabant. Juist samen met deze
groep nieuwe Nederlanders is de tentoonstelling met materiaal uit de missies samengesteld en voorzien
van hun kijk hierop.
Voor meer informatie en tickets zie: www.museumkrona.nl

Personalia
Op 24 oktober viert Huub Schumacher zijn gouden priesterjubileum. Ronald van Bronswijk en Jean Marie
Audenaert vieren op 1 november hun zilveren priesterjubileum. En eveneens op 1 november viert Ralf
Grossert zijn zilveren jubileum als pastoraal werker. Onze hartelijke felicitaties aan de vier jubilarissen!
Personeelsbericht
In het pastoraal team van de parochies van Zeeuws Vlaanderen ontstaat een vacature vanwege de benoeming
van kapelaan Jochem van Velthoven, die met ingang van 20 oktober pastoor wordt van de H.
Catharinaparochie in Oosterhout. De samenstelling van het pastoraal team maakte aanvulling van het team
met een priester nodig.
Bisschop Liesen heeft op kapelaan Rodrigo Rojas Romero een beroep gedaan om een benoeming in de
parochies van Zeeuws Vlaanderen te aanvaarden. Rodrigo heeft kennis gemaakt met het pastoraal team en
een delegatie van de parochiebesturen, en deze kennismaking is positief verlopen. Daarop heeft bisschop
Liesen besloten om Rodrigo Rojas Romero met ingang van 1 januari 2022 te benoemen tot kapelaan in het
pastoraal team van de H. Andreasparochie, de Elisabeth-parochie en de parochie H. Maria Sterre der Zee.
Kapelaan Rojas Romero krijgt een benoeming voor 80% van de werktijd. Daarnaast wordt hij - voor 20% van
de werktijd - benoemd tot aalmoezenier voor de arabisch-sprekende christenen in ons bisdom. De laatste
functie betreft een diocesane aanstelling, die op verschillende locaties in het bisdom gestalte zal krijgen.
In het pastoraal team van de parochies van Zeeuws Vlaanderen wordt kapelaan Rodrigo Rojas Romero de
collega van pastoor Wiel Wiertz (die ook een 80% aanstelling heeft in deze parochies) en van de pastoraal
werkers Niek van Waterschoot, Frans van Geyt, Marjan Dieleman, Ralf Grossert en Katrien van de Wiele.
Kapelaan Rodrigo is 45 jaar oud en van Argentijnse afkomst. Hij werd twintig jaar geleden tot priester
gewijd. Na zijn priesterwijding heeft hij gewerkt in landen rond de Middellandse Zee en in het MiddenOosten, waar hij in vaak moeilijke omstandigheden als priester werkzaam was. Twee jaar geleden kwam
Rodrigo Rojas Romero naar het Bisdom Breda. Hij heeft gefunctioneerd als aalmoezenier van de arabischsprekende christenen in ons bisdom en sinds november 2020 als kapelaan in de H. Catharinaparochie te
Oosterhout.
Kapelaan Rodrigo gaat in Terneuzen wonen. Datum en plaats van de presentatieviering moeten nog
bepaald worden. Ook de datum waarop hij afscheid neemt van de H. Catharinaparochie in Oosterhout moet
nog worden bepaald.
Overleden
De zeereerwaarde heer J.P.A.M. (Jozef) Driesen
Op maandag 20 september is overleden de zeereerwaarde heer Jozef Driesen. Op 28 augustus 1965 werd
hij tot priester gewijd voor het Bisdom Breda. Hij is werkzaam geweest tot 1 januari 1977 als kapelaan in de
parochie Maria Boodschap in Rijen. Sinds 1 januari 1977 was Jozef Driesen verbonden aan de
gemeenschap van de Hooge Berkt in Bergeijk waar hij zijn priesterlijke bediening voortgang heeft gegeven.
De uitvaartdienst voor hem werd gevierd op 25 september in de kapel van de gemeenschap de Hooge
Berkt.
De volgende nieuwsbrief verschijnt begin november 2021

