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Het temperament van Johannes de Doper
In de advent horen wij over Johannes de Doper die zo duidelijk de komst van Jezus, de Messias, heeft
voorbereid. In de woestijn werd hij toegerust met de kracht van
Gods Woord. Hij zegt: het Koninkrijk Gods is nabij; en ook: bereid de
weg voor de Heer, maak zijn paden recht. En krachtig zegt hij:
bekeert u.
Sint Jan de Doper is eigenlijk een voortreffelijke heilige om als
voorbeeld te nemen bij de nieuwe evangelisatie. Allereerst om
onszelf opnieuw te bekeren, en vervolgens om te wijzen op Jezus.
Op een middeleeuws schilderij zien we Johannes de Doper zitten,
samen met het Lam. Johannes draagt zijn ruwe pij; en het Lam ligt er
vredig bij. Het schilderij is gemaakt door Geertgen tot Sint Jans, een
monnik uit het Haarlemse Sint Jansklooster.
Johannes en het Lam horen bij elkaar. Johannes zegt immers,
wijzend op Jezus: Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld
wegneemt.
Kijkend naar het schilderij van Geertgen komt ook de gedachte op,
naar een ander woord van Johannes: Hij moet groter worden, en ik
kleiner. Bij alles wat we doen, gaat het om Jezus: Hij moet groter
worden.
In onze tijd zijn we gestart met een nieuwe evangelisatie. In de
parochies van ons bisdom is men er al volop mee bezig. Het gaat
erom mensen mee te krijgen in de beweging van Jezus; het gaat
Sint Jan de Doper met het Lams Gods
erom Jezus te volgen, heel concreet in het leven van alledag.
Nu wij deze adventstijd beleven en het weer kerstmis wordt, spreek ik de bede uit dat het temperament van
Johannes de Doper ons allen mag bezielen.
Mgr. H. Lommers, vicaris-generaal

Zoekt u nog een kerstcadeau?
Sinds 1 juli 2021 is de Katholieke Bijbelstichting weer een zelfstandige uitgever. Dat houdt in
dat de KBS ook weer zelfstandig Willibrordbijbels verkoopt. Er zijn diverse uitgaven: de
schoolbijbel, de standaardbijbel, de kloosterbijbel, de youcat-uitgave, luxere uitgaven in leer.
Kijkt u eens in onze digitale winkel: https://winkel.rkbijbel.nl.
U vindt er vast een bijbel die u cadeau wilt doen aan iemand die u wilt verrassen. Kerst is de bijbel opnieuw
gaan lezen. Kerst is de bijbel samen lezen.
Diaken Vincent de Haas
Katholieke Bijbelstichting, Breda

Vier Kerstmis!
Zondag 28 november jongstleden is de Advent begonnen: een periode van toeleven naar Kerstmis en het
gezamenlijk vieren van de komst van Christus. Ook dit jaar worden Advent en Kerstmis door de
coronapandemie een periode van aanpassen en vieren met beperkende maatregelen. Net als vorig jaar zijn
er met Kerstmis geen publieke nachtmissen toegestaan. De
bisschoppen vragen parochies om de mogelijkheden om
Kerstmis overdag te vieren -ook in de dagen van het
kerstoctaaf- volop te benutten. Het besluit om met
Kerstmis na 17.00 uur geen publieke vieringen toe te staan
gaat de bisschoppen zeer aan het hart. Zij herhalen dat de
kerk geen bron van besmetting mag zijn. Zij willen met hun
besluit een massale beweging van mensen die tegelijk naar
de kerstnachtvieringen zouden gaan, voorkomen. Ook is
het belang van goed ventileren steeds benadrukt en dat is
moeilijk te realiseren met meerdere vieringen op één
avond. Dat de bisschoppen dit besluit nu al hebben
genomen en bekendmaken heeft te maken met het feit dat de voorbereidingen voor de Kerstnachtvieringen
binnenkort starten of al gestart zijn. De nieuwe maatregelen vragen van de parochies en alle gelovigen
opnieuw om extra inzet, incasserings- en uithoudingsvermogen om toch samen zo goed mogelijk Advent en
Kerstmis te kunnen vieren. De bisschoppen spreken hun grote dankbaarheid en waardering uit voor al
diegenen die zich daarvoor onvermoeibaar inzetten. Zij wijzen in deze Adventstijd, een periode van hoopvol
vooruitzien, op de liefde van Christus die in de wereld is gekomen en die ons helpt om ook de moeilijkheden
die deze pandemie met zich meebrengt te doorstaan. Zoals er in de dagen van Jezus’ geboorte voor Maria
en Jozef moeilijkheden waren, is de weg naar Kerstmis ook dit jaar voor velen geen gemakkelijke tocht. Toch
mag het licht schijnen van Christus die ons in deze wereld als de Verlosser gegeven is.
Voor meer informatie vierKerstmis!

Geloofsgesprekken in het synodale proces
De strengere coronamaatregelen die vanaf 28 november jl. van kracht zijn kunnen invloed hebben op de
momenten waarop de parochiële geloofsgesprekken in het kader van het synodale proces plaatshebben.
Veel van deze gesprekken staan namelijk in de avonduren gepland. De gesprekken kunnen omwille van de
aangescherpte maatregelen voor dit moment niet fysiek doorgaan. Omdat paus Franciscus bisdommen de
ruimte heeft gegeven om de diocesane voorbereiding pas in juni af te ronden, betekent dat voor de
geloofsgesprekken dat die tot 31 maart 2022 door kunnen gaan. Het is belangrijk dat de gesprekken zoveel
mogelijk fysiek worden gevoerd, dus stelt u ze liever uit dan ze bijvoorbeeld online te houden. Voor de
slotbijeenkomst, oorspronkelijk gepland op 14 januari, moet nog een nieuwe datum worden bepaald.

Digitale adventsretraite ”Hoop bedriegt niet”
Ook dit jaar is er de digitale Adventsretraite van de Jezuïeten. Van harte aanbevolen om zo toe te leven naar
het grote feest van Kerstmis! Als deelnemer van deze digitale retraite ontvang je in de adventstijd dagelijks
een gebedsmail. In deze mail staat de meditatie voor de volgende dag. Zo’n meditatie bestaat uit een
Bijbeltekst en enkele vraagjes die je helpen om de woorden binnen te laten komen in je hart. Je bepaalt zelf
hoeveel tijd je hiervoor uittrekt. Elke retraite is een innerlijke reis, met een onbekende bestemming. Het is
heel goed mogelijk dat de retraite je verrast of aanmoedigt, uitdaagt of prikkelt. Misschien laat God
doorschemeren dat je een nieuwe richting moet inslaan in je leven – zoals bij Maria gebeurde toen de engel
haar bezocht. Door je gebed vol te houden met een open geest en een groot hart, kom je tot innerlijke rust.
God wacht op het moment waarop Hij je genadig kan zijn.
Voor meer informatie: ignatiaansbidden

Adventsactie 2021: Een gezonde start voor moeder en kind
Tijdens de Adventsperiode – de periode van vier weken
voorafgaand aan Kerstmis – vraagt Vastenactie via de
Adventsactie aandacht voor de hoop. Hoop op de komst
van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat
iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle
mensen een waardig leven kunnen leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend. Daarom vertellen we verhalen

van mensen die met hun toewijding en hun liefde een verschil maken. In 2019 was de kindersterfte gedaald
tot het laagste punt ooit. Bij moeders daalde het aantal sterfgevallen met meer dan een derde ten opzichte
van 1990. Het helpt dus enorm deze belangrijke, kwetsbare groep te steunen met concrete hulp en dat geeft
hoop. De Adventsactie steunt dit jaar vier projecten die zich richten op goede, bereikbare zorg voor moeder
en kind rondom de zwangerschap, de bevalling en de periode erna. Voor meer informatie over de projecten
en het rekeningnummer om deze projecten financieel te ondersteunen: vastenactie/adventsactie

Digitaal collecteren in de parochie
Steeds minder mensen hebben nog contant geld op zak. Dat geldt ook voor parochianen en bezoekers van
kerken. De Lievevrouweparochie in Bergen op Zoom maakt sinds 2020 gebruik van een app waarmee
digitaal gecollecteerd wordt. Zo'n 20 tot 25 procent van het wekelijkse collectegeld wordt met behulp van
deze app opgehaald.
In een video die in opdracht van het Bisdom Breda gemaakt is, leggen pastoraal werkster Fredi Hagedoorn,
penningmeester Koert Bastianen en vicaris Paul Verbeek uit waarom zij voor Givt
gekozen hebben en hoe het in zijn werk gaat.
In de Lievevrouweparochie wordt geprobeerd zo veel mogelijk aan te sluiten bij
de normale collecte. Dan is er een natuurlijk moment van geven. In de video legt
penningmeester Koert Bastianen het uit. “In het collectemandje ligt een zender.
Bron: givtapp.net
Daar hoef je alleen maar je telefoon overheen te halen.” In andere situaties biedt
een QR-code uitkomst, bijvoorbeeld bij het opsteken van kaarsen of door de code in beeld te brengen bij de
livestream van de viering. Maar het is ook mogelijk om rechtstreeks vanuit de app te betalen. Voor de
gebruiker zijn er aantal voordelen. In de video noemt Koert er enkele.
Hoe meer kerkgangers via Givt gaan geven, hoe minder kosten je als parochie per transactie afrekent. Het is
een feit dat er digitaal ruim 30% méér gegeven wordt dan contant. Hoe zit het dan met de extra kosten die
je maakt voor het inschakelen van deze dienstverlening? “Het is goed te kijken over welke kosten je het dan
hebt en wat de alternatieven zijn,” vertelt Leo Blom, econoom van het Bisdom Breda. “Hoe meer
kerkgangers via Givt gaan geven, hoe minder kosten je als parochie per transactie afrekent.”
Het is altijd goed om te kijken welke oplossingen de eigen bank kan bieden, vindt Blom. De ontwikkelingen
op het gebied van digitaal collecteren staan niet stil. Doorgaan met het ophalen van contant geld blijft ook
een mogelijkheid, maar het afstorten daarvan bij de bank is vaak erg tijdrovend, ook niet kosteloos en
bovendien op steeds minder plekken in de regio mogelijk. Blom: “Givt biedt wat dat betreft echt een
uitkomst. Het is ontworpen voor kerken. Dat betekent dat er gekeken is naar wat daar nodig is én goed
werkt.”

Inspiratiebijeenkomst Armoede
Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van het Bisdom Breda, organiseert op zaterdag 21 januari
2022 een inspiratiebijeenkomst voor leden Parochiële Caritasinstellingen en leden diaconale werkgroepen.
De belangrijkste vraag op deze bijeenkomst is hoe we solidair zijn met mensen in armoede binnen een
welvarende samenleving. De dag vindt plaats in de Volksabdij Onze Lieve Vrouw Ter Duinen in Ossendrecht.
Voor meer informatie en/of aanmelding: sintfranciscuscentrum/inspiratiebijeenkomst-armoede

Ontdek wie Jezus is bij Alpha
In Breda gaat binnenkort weer een Alpha van start. Tijdens tien gezellige
avonden in een ongedwongen en open sfeer ontdek je wat het christelijk
geloof inhoudt. Stel al je vragen en praat met andere deelnemers door over
vijftien inspirerende onderwerpen, zoals: ‘Is er meer?’, ‘Wie is Jezus?’ en ‘Wat
is bidden en hoe doe je dat? Alpha is gratis en wordt gegeven op 10
donderdagavonden die om 18.30 uur starten met lekker eten. En er is één
zaterdag gepland. De eerste avond is op 20 januari. Je bent van harte
welkom in het Martinushuis, Haagsemarkt 4, Breda.
Wil je meer informatie? Kijk op: https://alpha-cursus.nl, of neem contact op
met of geef je op bij: Hanneke Oomen, e-mail: hannekeoomen@online.nl

Nieuw vieringenrooster in de Sint Franciscusparochie en in de Christus
Koningparochie
Met ingang van de advent is het rooster voor de weekendvieringen in de Sint Franciscusparochie en in de
parochie Christus Koning aangepast. In beide parochies is een parochiekerk aangewezen waar elke zondag
de eucharistie wordt gevierd. De parochiekerk is de kerk voor alle parochianen, is te beschouwen als 'de
moederkerk' voor de parochianen uit alle parochiekernen', schrijft pastoor van Geel.
De parochie Christus Koning en de Sint Franciscusparochie hebben vijf kerken. In de Sint Francisusparochie
is de H. Willibrorduskerk van St. Willebrord de parochiekerk, in de parochie Christus Koning is de H.
Trudokerk in Zundert aangewezen als parochiekerk. Het pastoraal team van de beide parochies bestaat uit
pastoor Hans van Geel en pastoraal werker Wim van Reen.
Op zondag wordt de eucharistie gevierd in beide parochiekerken. In de andere keren van beide parochies is
één keer per twee weken een viering, altijd op de zaterdagavond. Het famcat-programma, met de
voorbereiding op het vormsel en de eerste communie, zal in de parochiekerken gestalte krijgen.

Festival of Lessons and Carols
Op zondag 12 december om 15.00 uur vindt in de basiliek St. Jan in Oosterhout een
festival of Nine Lessons en Carols plaats. Tijdens deze sfeervolle viering wisselen
volgens Anglicaanse traditie koorzang, samenzang en lezingen elkaar af. Zo
ontvouwt zich geleidelijk het kerstverhaal, vanaf de eerste aankondigingen van de
Messias tot de geboorte van Jezus Christus, in muziek en gesproken woord.
Op basis van de huidige bisschoppelijke corona-richtlijnen is geen coronapas
vereist. Wel is het dragen van een mondkapje verplicht en wordt iedereen met klem
verzocht 1,5 meter afstand te houden. Daarom kan slechts een beperkt aantal
bezoekers worden toegelaten. Plaatsen reserveren is noodzakelijk en kan via de
website van de H. Catharinaparochie: www.catharina-parochie.nl

Personalia
Ton Dekkers heeft op 14 december aanstaande zijn zilveren diakenjubileum. Van harte gefeliciteerd!
Overleden
Emeritus pastoor R.H.M. (Rud) Smit
Op zaterdag 4 december is te Bergen op Zoom overleden de hoogeerwaarde heer mgr. R.H.M. (Rud) Smit.
Hij werd geboren op 16 september 1942 te Breda. Op 25 juni 1966 werd hij door mgr. De Vet tot priester
gewijd.
Na zijn priesterwijding vervulde Rud Smit taken als secretaris van het Bisdom Breda. In 1971 werd hij
benoemd tot staflid van het Diocesaan Pastoraal Centrum. In die functie was hij belast met de leiding van
het Diocesaan Instituut Jeugd en Jongeren. In 1977 werd Rud Smit studentenpastor aan de Theologische
Faculteit Tilburg. In augustus 1984 keerde hij terug naar zijn geboortestad Breda en werd hij pastoor van de
parochie van de H. Martinus te Princenhage-Breda. In daarop volgende jaren nam hij ook het pastoorschap
waar van de parochies H. Moeder Gods te Effen en de parochies van de H. Anna, de OLV Rozenkrans en de
OLV van Altijddurende Bijstand te Breda. In 1988 werd Rud Smit lid van het kathedraal kapittel. Rud Smit
werd in 1995 benoemd tot rector van het Pauselijk Nederlands College in Rome en verhuisde naar Rome. Hij
mocht vele bisschoppen, priesters, priesterstudenten en anderen ontvangen in Rome en was voor hen een
hartelijke gastheer. Bij zijn afscheid in 2003 werd hij benoemd tot 'Kapelaan van zijne Heiligheid'.
Per 1 juni 2003 werd Rud Smit pastoor van de parochies H. Maagd Maria en H. Paulus te Bergen op Zoom,
die onder zijn leiding werden samengevoegd tot de Lievevrouweparochie. De brede historische en culturele
kennis van Rud benutte hij om in catechese en verkondiging het geloof van zijn parochianen te verdiepen en
te versterken. Op 1 september 2013 ging hij met emeritaat en bleef hij beschikbaar voor priesterlijke
assistentie. Wij zijn Rud Smit veel dank verschuldigd voor zijn grote inzet in ons bisdom.
De uitvaartdienst voor hem wordt in besloten kring gevierd op vrijdag 10 december 2021 om 10.30 uur in de
H. Gertrudiskerk, Grote Markt 10 te Bergen op Zoom.
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