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Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt
en gij op uw beurt tot inkeer gekomen versterk uw broeders, versterk uw zusters.
Lieve mensen,
Deze woorden uit het lied van de wegzending kunnen we overdenken in de roepingenweek, die zondag 7
november begint met een vesper in onze kathedraal. Het lied bezingt de waarde van het bidden voor elkaar.
Misschien wordt dat weleens onderschat.
Toen ik een aantal jaren geleden vroeg in een eucharistieviering om een extra Weesgegroet te bidden voor
een medeparochiaan die ik die avond de ziekenzalving mocht toedienen, raakt haar reactie me diep. Ze zei:
"Pastoor dat zijn 200 Weesgegroetjes voor mij. Wat geweldig! Maar toch gaat mijn motor het begeven. Maar
het maakt me blij!” Het gebed gaf haar kracht om zich voor te bereiden op thuiskomen bij God.
Zo kan bidden voor elkaar ons steunen en bemoedigen voor de keuzes die we in ons leven mogen maken
als leerlingen van de Heer. Wat verwacht de Heer van u en van mij? Hoe geef ik op een goede manier vorm
en inhoud aan het leerling zijn?
Soms zien we het helemaal niet meer zitten en lijkt ons geloof maar op een vlammetje van een theelicht. Als
je op dat moment hoort dat anderen extra voor je bidden, kan dat je geloof opnieuw sterker maken.
Wanneer je jezelf sterk genoeg voelt kun je anderen in hun geloof versterken. Zo wordt de kring groter.
Mogen we in deze roepingenweek extra in gebed met elkaar verbonden zijn!
Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt
en gij op uw beurt tot inkeer gekomen, versterk uw broeders, verstrek uw zusters.
Vicaris Paul Verbeek

Feestelijke installatieviering pastoor Jochem van Velthoven
In een bijzondere Eucharistieviering in de basiliek St. Jan te Oosterhout werd op zondag 24 oktober Jochem
van Velthoven geïnstalleerd als nieuwe pastoor van de H. Catharinaparochie door bisschop Liesen. Naast de
bisschop waren de leden van het pastoraal team aanwezig, pastoor Wiel Wiertz, van de Zeeuws-Vlaamse
parochies en emeritus-pastoor Han Akkermans.
Gerard Peeters, vicevoorzitter van de parochie verwelkomde familie, vrienden, parochianen en de gasten uit
zijn vorige werkgebied in Zeeuws- Vlaanderen. Hij sprak dank uit aan de bisschop dat hij deze priester voor
de H. Catharina-parochie beschikbaar wilde stellen.
In de preek besprak de Bisschop van Breda de vraag:’ Zien wij wat de Heer van ons vraagt?’ geïnspireerd op
genezing van de blinde Bartimeus. Dit trok hij door naar een parochie die missionair en getuigend wil zijn.
Als start van zijn ambt als pastoor ontving Jochem van Velthoven drie symbolen; de sleutel van de kerk, het
evangelieboek en schaal en kelk. De aanwezige kinderen verwelkomden hem met een groot hart.

De viering werd opgeluisterd door een
gelegenheidskoor
met
zangers
en
zangeressen uit alle geloofsgemeenschappen
van de H. Catharinaparochie. Zij werden
geleid door dirigent Frans Bullens en begeleid
door organist Jan Willems. Bijzonder was de
aanwezigheid van fanfare Sint Joris uit Dorst,
waar Jochem van Velthoven al vele jaren lid
van is. Hun spel was voor hem een extra
steuntje in de rug, zo vertelde hij in zijn
dankwoord. Een hulde aan Maria samen met
zijn ouders vormde een mooie afsluiting van
deze plechtigheid. De fanfare, onder leiding
van Frans van Dun, begeleidde het gezelschap
over de Markt naar de pastorie waar in een drukbezochte ontmoeting velen (opnieuw) kennis konden
maken met de van oorsprong uit Dorst komende pastoor Van Velthoven.

Terugkijktip: online kick-off evenement met Fr. James Mallon op 28 oktober jl.
In aanloop naar de conferentie ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’ werd op donderdag 28 oktober
jongstleden een online kick-off evenement gehouden. De Canadese priester James Mallon, hoofdspreker op
de conferentie op 24 en 25 maart 2022, verzorgde live vanuit Canada een inleiding in deze online
ontmoeting met aansluitend een Q&A (vraag en antwoord). Drie gasten hebben vervolgens ter plekke vanuit
hun eigen context gereageerd op de inleiding van Fr. Mallon en hebben verteld over de eigen ervaringen op
weg naar een missionaire parochie. De gasten waren: Mgr. Jan Liesen, bisschop van Breda; Heleen van de
Reep, pastoraal werkster in de Clara en Franciscus Federatie in het Groene Hart en Carolien Hoogenboom,
projectmedewerkster voor de ‘Missionaire Parochie’ voor young professionals en vrijwilligster in een
parochie in Haarlem. Het geheel was ingebed in muziek, gebed en interactie via social media.
U kunt deze online kick-off, die in vele parochies met grotere groepen is bekeken, terugkijken op
missionaireparochie/kick-evenement-met-fr-mallon

Gebedskring roepingen 7 november
In het Bisdom Breda is het traditie om tweemaal per jaar samen te komen om met elkaar te bidden om
roepingen. Dat is op Roepingenzondag en op Willibrordzondag. Graag nodigt onze bisschop Mgr Liesen
eenieder uit voor de bijeenkomst met aansluitend de roepingenvesper. De middag begint op zondag 7
november 2021 om 15.00 uur in de H. Antoniuskathedraal, St. Janstraat in Breda.
Programma
Het programma zal in het teken staan van het geloofsgesprek en het belang
hiervan voor een missionaire parochie. We staan stil bij de persoon van de zalige
Titus Brandsma. Hierna kunnen we met elkaar delen welke personen er
belangrijk zijn voor ons eigen roepingsverhaal.
Het programma voor deze bijeenkomst is als volgt:
15.00 uur: Binnenkomst met koffie/thee
15.30 uur: Inleiding over Titus Brandsma door vicaris Paul Verbeek
16.15 uur: Ontmoeting met koffie en thee
16.33 uur: Vesper met aansluitend aanbidding van het Allerheiligst Sacrament
De coronamaatregelen zullen natuurlijk in acht genomen worden
De bisschop vraagt om ons aanhoudende gebed om roepingen voor het Bisdom
Breda en om Gods zegen over de opleiding van priesters en diakens. Laten we
dat ook gezamenlijk doen, als broeders en zusters, op zondag 7 november.

Cappella Pratensis in de Antoniuskathedraal te Breda
Op donderdag 25 november om 20.30 uur verzorgt het internationaal gerenommeerde ensemble Cappella
Pratensis een uitvoering in de Antoniuskathedraal onder de titel 'Josquin en de kunst van het woord'. Voor
meer informatie en tickets zie: cappellapratensis/josquin-kunst-van-het-woord
Let op: wees er snel bij om dit bijzondere concert bij te wonen.

Mini-symposium ‘Met een vaderhart. Sint Jozef in Roosendaal’
Op vrijdag 26 november zal van 14.00 tot 17.30 uur (inclusief drankje) het mini-symposium ‘Met een
vaderhart. Sint Jozef in Roosendaal’ plaatsvinden. Pastoor Marc Lindeijer SJ zal een inleiding verzorgen over
Sint Jozef als ‘heilige om de hoek’. Daarbij zal hij ingaan op de betekenis van heiligheid voor vandaag.
Pastoraal werkster Petra Mergaerts zal over haar ontdekkingsreis naar Sint Jozef vertellen aan de hand van
zijn portretten in de kunst. Stadshistoricus Joss Hopstaken zal vooral stilstaan bij de plaats die Sint Jozef met
name in het verleden heeft gehad in de Roosendaalse samenleving. Musicus Martyn Smits zal het
programma op verrassende wijze doorweven met liturgische muziek en liederen gewijd aan Jozef. Marjeet
Verbeek presenteert het mini-symposium.
Graag aanmelden voor dit symposium (uiterlijk 20 november) via jozefjaar@sint-norbertusparochie.nl onder
vermelding van naam, telefoonnummer en aantal personen. Toegang: gratis, een vrijwillige gift wordt wel op
prijs gesteld.

Het Luisterhuis in de parochie Christus Koning
Vanaf donderdag 7 oktober jongstleden is Het Luisterhuis van start gegaan op
twee plaatsen binnen de parochie Christus Koning. Elke eerste donderdag van
de maand is Het Luisterhuis open van 14.00 uur tot 16.00 uur in het
parochiecentrum aan de Molenstraat 9 te Zundert en in het parochiecentrum
aan de St. Bavostraat 7 te Rijsbergen. Het project dat is bedacht en uitgewerkt
door Jeannette Jongenelen-de Kort draagt de naam "Het Luisterhuis", omdat het
een laagdrempelig project betreft met de uitstraling van een huiskamer, waar
mensen welkom zijn voor een kopje thee of koffie. Het idee achter “Het
Luisterhuis” is het bieden van persoonlijke aandacht, gezelligheid, rust, veiligheid
en bezinning, kortom: een activiteit waar mensen naar uit kunnen kijken. Een
mogelijkheid om mensen uit hun isolement te halen. Om vanuit christelijke
barmhartigheid een luisterend oor te bieden aan een ieder die daar behoefte
aan heeft. Het Luisterhuis wordt ondersteund door de gezamenlijke kerken: de
PKN Zundert, de Gereformeerde Gemeente Rijsbergen en de RK parochie Christus Koning. U bent van harte
welkom voor een kopje thee of koffie! Voor meer informatie: teamassistente.rucphen.zundert@gmail.com

Bezinningsdag “Op weg naar Kerstmis met de heilige Jozef”
Op zaterdag 11 december 2021– in de Advent – organiseert het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS)
een bezinningsdag in klooster Brakkenstein: Op weg naar Kerstmis met de heilige Jozef. Dr. Tim Schilling en
drs. Mirjam Spruit, beiden theoloog en stafmedewerker van het CPS, zullen een
inleiding/meditatie verzorgen over de heilige Jozef, echtgenoot van Maria en vader
van Jezus op aarde. Velen van ons zullen zich in Jozef herkennen: we proberen op de
achtergrond dienstbaar te zijn aan anderen en vragen ons soms af wat wij (nog)
kunnen bijdragen aan de gemeenschap of aan de kerk. Van Jozef kunnen we leren
waar het in het leven om gaat en hoe we kunnen omgaan met moeilijke en
verwarrende situaties.
Locatie: de tuinzaal van Klooster Brakkenstein, Heijendaalseweg 300, Nijmegen.
Gevraagde bijdrage: € 15 inclusief koffie/thee, lunch (s.v.p. het bedrag vooraf
overmaken op NL 30 INGB 0000 118 111 o.v.v. 11 december 2021 en uw naam).
Voor meer informatie over het programma en/of aanmelding (graag vóór 4
december 2021) via: cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl

Katholiek Nieuwsblad brengt gratis 'groen' thema-nummer uit
Bij gelegenheid van de klimaattop in Glasgow brengt Katholiek Nieuwsblad een digitaal
nummer uit om een katholieke stem te laten horen in het klimaatdebat.
De 64-pagina's vullende uitgave bevat verschillende journalistieke genres, waaronder
commentaren, essays, onderzoeksresultaten, inspiratie en columns.
Het nummer is hier te lezen: https://www.kn.nl/groen/

Directorium 2021-2022 met bijlagen verkrijgbaar
Het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie met de liturgische kalender
voor het kerkelijk jaar (van advent 2021 tot advent 2022) is gepubliceerd. Het
Directorium bevat naast algemene liturgische informatie over een aantal
liturgisch-pastorale aanbevelingen en richtlijnen ook de liturgische kalender
voor de eucharistie en het getijdengebed voor elke dag van het kerkelijk jaar.
Beknopte informatie voor het getijdengebed is ook te vinden in de
vouwkalender, die afzonderlijk bij het Directorium geleverd wordt. Deze
Kalender voor het Getijdengebed heeft een passend formaat voor zowel het
Getijdenboek als het Klein Getijdenboek en geeft voor elke dag van het nieuwe
liturgische jaar de noodzakelijke informatie voor het bidden van het
getijdengebed.De tweede bijlage bij het Directorium is het zestiende deel van de
reeks Liturgische Documentatie. Dit bevat een aantal recente liturgische
documenten van de wereldkerk (in Nederlandse vertaling), van de Nederlandse
Bisschoppenconferentie en van de Nationale Raad voor Liturgie.
Meer info en bestellen

Personalia
Op 15 november is Petra Mergaerts 12½ jaar pastoraal werkster. Op 1 december is ook Pauline Vermeulen
12½ jaar pastoraal werkster. En op 30 november is het 12½ jaar geleden dat Jan van Steenoven diaken
werd gewijd. Onze hartelijke felicitaties aan deze zilveren jubilarissen.

De aanscherping van de bestaande coronamaatregelen kan gevolgen hebben voor alle
in deze nieuwsbrief
aangekondigde activiteiten. Volg de verschillende
(parochie)websites voor de meest actuele informatie.

De volgende nieuwsbrief verschijnt begin december 2021

