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Kruisdood en Eucharistie
De kruisdood van Jezus is in het christendom
de allesbepalende gebeurtenis. Door de
kruisiging te ondergaan heeft Jezus voor alle
mensen verlossing gebracht, omdat Hij trouw
bleef aan de liefde tot de dood. Op het kruis
geeft Jezus zijn leven aan ons. Maar eigenlijk
doet Hij dat al op de avond daarvoor, tijdens
de laatste maaltijd met zijn apostelen,
wetende dat Hij sterven moet. Voordat het
leven van Hem afgenomen wordt, geeft Jezus
het zelf al. Hij neemt brood en zegt: “Dit is
mijn Lichaam” en Hij neemt wijn en zegt: “Dit
is mijn Bloed”. Dat blijft zo voortaan.
Daarom is Witte Donderdag het begin van het
Paasfeest. Als Jezus het sacrament van de
Eucharistie instelt en Zichzelf, zijn eigen leven,
geeft aan de apostelen, dan doet Hij dat in
alle vrijheid. Als Hij de andere dag sterft door
toedoen van de beulen, dan wordt Hem het
leven ontnomen, dat Hij eerder al vrijwillig
aan zijn apostelen geschonken had. Het leven
afgenomen worden of het leven vrijwillig
geven, dat is een wezenlijk verschil.
Jezus zei ook: “Blijft dit doen ter gedachtenis
aan Mij”. Als Jezus zich aan ons geeft in de
hostie en in het heilig Bloed, dan geeft Hij ons
zijn eigen leven. En door bij het ontvangen
van de communie “Amen” te zeggen en de
hostie te nuttigen aanvaardt men te worden Dirk Bouts - Het Laatste Avondmaal
als Jezus. Hij is dienaar van de anderen.
In de avondmis van Witte Donderdag wordt dat uitgedrukt met het evangelie van de voetwassing.
Broodbreking en voetwassing gaan samen. Wij moeten ons door de Heer de voeten laten wassen, om
daarna de voeten te wassen van onze broeders en zusters.
Graag wens ik u een gezegend paasfeest toe.
Mgr. H. Lommers,
vicaris-generaal

Conferentie De Missionaire Parochie: een overzicht
“Overweldigend”, “wat hebben we hier naar uitgekeken”, “hier waren we aan toe”. Uit de reacties van de
deelnemers van de Conferentie De Missionaire parochie komt veel enthousiasme naar voren.
“Hoe worden we missionair?” die vraag houdt bisschop de aanwezigen voor tijdens zijn homilie op de eerste
dag van de conferentie. “Houd het simpel. God is bij je. Wij willen zo graag meewerken aan de toekomst van
de kerk. Maar misschien gaan we soms te weinig in op de vriendschap met Jezus. Loop dat geschenk niet
mis. Dat Hij bij ons is, in ons midden met ons optrekt maakt ons tot een geloofsgemeenschap.”
Father James Mallon preekte in de viering op de tweede conferentiedag, op het hoogfeest van Maria
Boodschap.
Terugkijken
De inleidingen van fr. James uitgewerkt voor de Bisdom Nieuwsbrief. De inleidingen terug te kijken via
Youtubekanaal van de Missionaire parochie.
Voor meer publicaties over de conferentie zie: bisdomvanbreda/conferentie-de-missionaire-parochie

Chrismaviering 2022 in Hulst: ook via livestream te volgen
Op woensdag 13 april 2022 viert het bisdom Breda de Chrismamis in de H. Willibrordusbasiliek te Hulst.
Tijdens de eucharistieviering wijdt bisschop Liesen het chrisma en zegent hij de heilige oliën voor de
doopleerlingen en de ziekenzalving.
De viering begint om 19.00 uur en is te volgen via het YouTubekanaal
van het bisdom Breda.
De parochies in Zeeuws-Vlaanderen hebben lang moeten wachten
voordat de Chrismamis plaats zou vinden in de basiliek van Hulst. Het
was de bedoeling dat dit in 2020 gebeurde maar het coronavirus gooide
twee jaar achter elkaar roet in het eten. “We zijn erg verheugd dat we dit
jaar eindelijk een grote groep mensen kunnen ontvangen,” laat pastoorvicaris Wiel Wiertz desgevraagd weten. “Ik hoop dat een grote groep
gelovigen daadwerkelijk zal deelnemen. Hierdoor wordt ons geloof versterkt en ervaren we de vreugde om
leerling van de Heer te zijn.” Voor meer informatie zie: bisdombreda chrismaviering

Bisdom Breda publiceert Jaarboek 2020

•

Het bisdom Breda publiceert het eerste Jaarboek. Het bevat de belangrijkste officiële berichten en
documenten van het bisdom Breda in 2020, aangevuld met kronieken van parochies en religieuze
congregaties over dit jaar. Het jaarboek volgt op het vorig jaar verschenen Analecta Supplement over de
periode 2013 – 2019.
Het Jaarboek 2020 valt in twee delen uiteen, zo legt vicaris-generaal Harry
Lommers uit in het voorwoord. In het eerste deel, onder de titel Chronica,
geven diverse parochies, instellingen en groepen uit het bisdom een beeld
van de gebeurtenissen en ontwikkelingen die hun jaar hebben gekleurd. In
het tweede deel, de vertrouwde Analecta, zijn de belangrijkste officiële
berichten, documenten en gegevens van of over het bisdom opgenomen.
Het doel van de nieuwe opzet is om de lezer een impressie te geven van de
weg die Jezus gaat met zijn missionaire Kerk in het bisdom Breda. Hoewel
de Analecta in hun traditionele vorm onverminderd waardevol zijn,
vertellen zij slechts een deel van dat verhaal. Wie precies wil weten hoe de
navolging van Jezus en de vervulling van Zijn opdracht om “uit te gaan en
het evangelie te verkondigen” (Mc 16:15) gestalte krijgen in ons bisdom,
moet naast de stukken van bestuur en beleid ook zoveel mogelijk de
verhalen van de leerlingen tot zich nemen.
De voorbereidingen voor het Jaarboek 2021 zijn intussen gestart. De bedoeling is dat het Jaarboek steeds in
het eerste kwartaal van het opvolgende jaar gepubliceerd wordt. Parochies in het bisdom Breda worden
uitgenodigd om een kroniek van maximaal 450 woorden over het jaar 2021 in te sturen.
Download het Jaarboek 2020 (PDF)

Uitnodiging VPW (leden)bijeenkomst rond syndodaal proces
Het is een jarenlange traditie dat in het voor– en in het najaar leden van de Vereniging Pastoraal Werkenden
bij elkaar komen voor ontmoeting en inspiratie rond een actueel thema dat door een gast of een van de
leden wordt ingeleid. Zoals u waarschijnlijk weet heeft paus Franciscus in oktober vorig jaar een synode
geopend over synodaliteit, dat betekent, ‘samen op weg zijn’. Als gelovigen worden we uitdrukkelijk
uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over hoe wij onze kerk in deze tijd zien en beleven, en over
hoe we samen de toekomst in willen gaan. Want er verandert veel, in onze plaatselijke kerken en evenzeer
in de wereldkerk. Dit keer willen we vanwege het onderwerp de uitnodiging breed uit laten gaan en
niet alleen naar de beroepskrachten.
Iedereen is welkom op donderdag 21 april van 14.00 tot 16.30 uur in Dorpshuis De Trapkes, Kloosterplein 3,
4714 CN Sprundel. In verband met de praktische organisatie graag vooraf aanmelden (vóór 12 april bij Frans
Vermeulen; E: fdvermeulen@home.nl)
Contactgroep VPW Bisdom Breda

Gebedskring Roepingen houdt bijeenkomst in Oosterhout
Op zondag 8 mei 2022 houdt de Gebedskring voor Roepingen van het bisdom
Breda een bijeenkomst voor verdieping en gebed in de basiliek Sint Jan de
Doper te Oosterhout. Diaken Anton Janssen zal een inleiding geven over het
thema ‘Vreugde verbindt’ en er zal gezamenlijk de vespers worden gebeden.
In het kader van Roepingenzondag hield het bisdom Breda tijdens de
conferentie van De Missionaire parochie twee korte interviewtjes voor het
YouTubekanaal van het bisdom. Diaken Anton Janssen en fr. James Mallon
vertellen over hun roeping en hoe ‘vreugde’ daarmee samenhangt. Diaken
Janssen: “Ik ontdekte niet zozeer dat ik verliefd werd op God, maar dat God mij liefheeft.” Mallon vertelt wat
hem de grootste vreugde geeft in zijn roeping als priester, hoe hij ontdekte dat God hem riep en hoe
‘vreugde’ zich tot elke christelijke roeping verhoudt: “Het zijn moeilijke tijden omdat alles terugloopt, maar
het is fantastisch om nu in deze tijd priester te zijn.”
Voor meer informatie zie: bisdomvanbreda/gebedskring-roepingen

Lievevrouweparochie maakt Paasfilm “De Diefstal”
Zaterdag 2 april is de Paasfilm “De Diefstal” in première gegaan op
www.lievevrouweparochie.nl/paasfilm De film gaat over een diefstal
van een kostbaar voorwerp uit de kerk, in de week voor Pasen. Zal de
dader tot inkeer komen voordat het Pasen is? In de film volgen we
Ben. Hij heeft geld nodig voor een nieuwe computer. Hij weet
toevallig dat er in de kerk veel kostbaarheden te vinden zijn. Hij
pleegt een diefstal in de week voor Pasen. Daarna komt hij
gaandeweg achter de werkelijke waarde van hetgeen hij gestolen
heeft. Zal Ben opstaan en zeggen dat hij de diefstal heeft gepleegd?
De film werd op zaterdag 26 maart opgenomen op verschillende
locaties in Bergen op Zoom. Amateurtoneelspelers uit deze stad spelen de hoofdrollen. Parochianen uit
Bergen op Zoom en Roosendaal zijn figurant. In de film komen ook enkele Bijbelverhalen tot leven. Van de
Maria Ommegang hebben de spelers kleding geleend zodat de scènes er zo authentiek mogelijk uit zien.
Vanaf zaterdag 2 april is het resultaat te zien van dit verhaal over diefstal, bekering, ontmoeting en Pasen op
www.lievevrouweparochie.nl/paasfilm. De film zal ook te zien zijn op Eerste Paasdag op de regionale zender
ZuidWest TV. Vorig jaar maakte de parochie ook al een Paasfilm voor kinderen: “In de handen van mensen”.
In de coronatijd was het immers niet mogelijk om met grote groepen in de kerk samen te komen en het
Paasverhaal door te geven. Deze film uit 2021 is eveneens op dezelfde webpagina te zien.

Inleidingen over het klimaatdebat in het Mondiaal Centrum Breda
Op donderdag 28 april om 19.30 uur verzorgen gepensioneerd pastoraal werker en bioloog dr. Frans
Verkleij en Aniek Moonen, voorzitter Jongerenklimaatbeweging Nederland in het Mondiaal Centrum Breda,
Roland Holststraat 71 interessante inleidingen over het klimaatdebat en de consequenties van de
klimaatconferentie in Glasgow. U bent van harte welkom.
Graag aanmelden via gastvrouw@mondiaalcentrumbreda.nl

Ruth - De familie-musical in theater De Bussel te Oosterhout
Ben Hartmann, directeur van het Sint Franciscuscentrum beveelt de musical
van harte aan: "De Musical Ruth vertelt het bijbelse verhaal van Ruth, haar
liefde voor Boaz en haar trouw aan haar schoonmoeder. Tegelijkertijd leert zij
- en het publiek met haar - de liefde en trouw van de God kennen. Kisi heeft
deze Oostenrijkse productie naar Nederland gehaald en er een fantastische
voorstelling van gemaakt met wervelende massa-scenes en ontroerende
dialogen. De uitvoering is zo professioneel dat moeilijk is te geloven dat de
acteurs allemaal vrijwilligers zijn. Het enthousiasme en de toewijding spatten
van het toneel af en nemen daardoor al het publiek mee. Volwassenen en
kinderen worden op hun eigen niveau aangesproken, wat 'Ruth' heel geschikt
maakt voor families. Een musical met een bijbels thema dat zo professioneel,
toegankelijk en aansprekend wordt neergezet, is voor Nederland redelijk
uniek en daarom alleen al een 'must see'. Ook wie weinig met Kerk en geloof
heeft, zal kunnen genieten van deze voorstelling. Voor wie misssionair in eigen
kring wil zijn, is dit de kans je (niet) gelovige familie, vrienden, buren, collega's,
enz. mee te nemen."
De musical is te zien op zondag 24 april om 15.00 uur in theater De Bussel te Oosterhout (geschikt voor
kinderen vanaf 6 jaar). Voor meer informatie, prijzen en tickets zie: ruth-musical

Terugblik 24 Uur voor de Heer
Met de titel ‘Ik zal je rust geven’ vond van vrijdag 25 maart op zaterdag 26 maart het initiatief ‘24 Uur voor de
Heer’ plaats in het Bisdom Breda. Parochies en congregaties in het bisdom gaven hiermee gehoor aan de
oproep van paus Franciscus om op de vrijdag en zaterdag voorafgaand aan de vierde zondag in de
Veertigdagentijd de gelovigen aan te moedigen het sacrament van boete en verzoening te ontvangen in een
context van eucharistische aanbidding.
 Bekijk de fotopagina van 24 uur voor de Heer 2022. Deze wordt steeds bijgewerkt met foto’s!
 Ga naar de themapagina van 24 Uur voor de Heer.

Dagbedevaart naar Maria met het Gouden Hart
We kunnen en mogen weer op pelgrimage naar Maria met het Gouden
Hart in Beauraing! Na ruim twee jaar corona-maatregelen zijn we heel
blij dat we weer op bedevaart kunnen gaan. Wat hebben veel pelgrims
dat gemist. In juni 2021 is Beauraing ook nog getroffen door een
tornado en de herstelwerkzaamheden daarvan zijn ook op het
heiligdom nog steeds in volle gang. Daarom kunnen er nog geen grote
groepen ontvangen worden om te overnachten en is er dit jaar alleen
een dagbedevaart. De dagbedevaarten vanuit Comité Pro Maria, Bisdom
Breda zijn dit jaar op: zaterdag 11 juni voor de regio
West-Brabant/Zeeland en op zaterdag 10 september voor de regio Breda. We reizen met een rolstoelbus,
zodat de bedevaart ook toegankelijk is voor minder mobiele pelgrims.
Het programma ziet er als volgt uit:
7.30 uur koffie/ thee bij De Raaijberg, Bergen op Zoom/De Vlieren, Breda
8.00 uur vertrek bij De Raaijberg / De Vlieren, Breda
11.00 uur Eucharistieviering in de Rozenkranskerk
12.30 uur warme maaltijd op het Heiligdom
15.00 uur Lof met ziekenzegen, bij goed weer in de Tuin der Verschijningen
17.30 uur vertrek uit Beauraing, met versnapering onderweg
De kosten bedragen voor volwassenen € 60,00 en voor kinderen t/m 11 jaar € 35,00
U kunt zich aanmelden voor de juni-bedevaart tot uiterlijk zondag 15 mei a.s.
Bij: mw. Elma Bastianen-Luijks; E: bastianenluijks@otlook.com
En voor de september-bedevaart tot uiterlijk 15 augustus a.s.
Bij: mw. Lia Verwimp; E: lverwimp@ziggo.nl

Kapelberg en Welberg: wonderbaarlijke heiligdommen?
Dit jaar bestaat de Kapelberg 125 jaar. Alleen al vanwege haar ligging langs de A17, ingekapseld tussen
Borchwerf I en II, is deze veldkapel een unicum in het West-Brabantse religieuze landschap. Toegewijd aan
Maria, trekt de kapel nog altijd talloze bedevaartgangers van heinde en ver. Het pelgrimsoord in Welberg,
waar Maria in de eerste helft van de vorige eeuw zou zijn verschenen, was een ander lot beschoren.
Resoluut maakte Rome in 1951 een einde aan de devotionele praktijken die ontstaan waren rond de ‘valse’
mystieke ervaringen van Janske Gorissen. Cultuurhistoricus Peter Jan Margry schreef er een boeiende, maar
ook kritische studie over: ‘Vurige liefde. Het geheim rond het Bloedig Bruidje van Welberg’. Dinsdagmiddag
10 mei komt hij hierover vertellen in het Cultuurhuis te Roosendaal.
Voorafgaand schetst stadshistoricus Joss Hopstaken de waarde van West-Brabants religieus erfgoed zoals
de Kapelberg. Na Margry’s verhaal laten vicaris-generaal Marc Lindeijer SJ en vicaris Paul Verbeek, beiden
verbonden aan het Bisdom Breda en ieder op eigen wijze gelieerd aan ‘de casus Welberg’, hun licht schijnen
op de waarde en aantrekkingskracht van wonderbaarlijke heiligdommen en ervaringen.
Plaats: Cultuurhuis, Bovendonk 111, Roosendaal, Datum: dinsdagmiddag 10 mei, Tijd: 14.00 - 17.00 uur.
Om deel te kunnen nemen aan deze middag is aanmelding nodig via onderstaand e-mailadres.
Opgave: spiritinroosendaal@gmail.com

Expositie toeristenkerk O.L.V. op Zee te Haamstede
In de toeristenkerk O.LV. op Zee te Haamstede zal komend zomerseizoen een expositie gehouden worden
van afbeeldingen over hongerdoeken. Meer dan ooit
staan in deze tijd hongerdoeken in de belangstelling.
De honger in de wereld is nog nooit zo groot
geweest.
Natuurrampen,
politieke
conflicten,
klimaatveranderingen
e.a.
Kijkend
naar
de
afbeeldingen van hongerdoeken worden we ons
hopelijk bewust dat we onze broeders en zusters
moeten helpen. Hierbij een hongerdoek uit India;
Bijbelse vrouwen als voortrekkers naar het Rijk
Gods. Alle vrouwen in de wereld moeten
gelijkwaardig en volwaardig zijn. Zij willen en kunnen
zich inzetten om een meer rechtvaardige wereld
voor iedereen te creëren. Zondag 22 mei zal pastoor
Fons van Hees de meditatie afbeeldingen inzegenen.

Alpha in Bergen op Zoom
In mei start er weer een Alphacursus. Deze Alpha wordt u aangeboden door de Lievevrouweparochie, in
samenwerking met parochie De Bron, parochie OLV in ‘t Woud, Sint Anna Parochie en Sint Christoffel
Parochie.
Alpha is voor iedereen! Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha! Stel al je vragen. En praat
met andere deelnemers over de zin van het leven en
over ons geloof. Op Alpha denk je samen na over vijftien
inspirerende onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen
vragen en ideeën. Je ontmoet leuke, nieuwe mensen. En
het is helemaal gratis! Elke Alpha begint met een lekkere
maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen
manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luister je
naar een kort, inspirerend verhaal over een van de
onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om je vragen en
gedachten te delen in kleine groepen. Er zijn tien
bijeenkomsten op donderdagavond en één bijeenkomst
op zaterdag overdag. Kom naar de informatieavond op
donderdag 21 april van 19.30 uur - 21.00 uur, met koffie
of thee en wat lekkers. Eventum, Dr. Ir. Van Veenweg 8, Bergen op Zoom. De eerste Alpha avond is op
donderdag 12 mei. Meld je daarom uiterlijk 5 mei aan bij pastoraal werkster Fredi Hagedoorn. Bij haar kun
je ook terecht voor meer informatie: fredihagedoorn@lievevrouweparochie.nl

Slotviering in de Onze Lieve Vrouwe kerk te Vlissingen
De slotviering in de Onze Lieve Vrouwe kerk vindt plaats op zondagmiddag 24 april 2022 om 15.00 uur.
Vicaris en waarnemend pastoor Paul Verbeek is hoofdcelebrant. Ook de andere leden van het pastoraal
team gaan samen met emerituspastoor Paul de Maat voor: Fons van Hees, Thaddy de Deckere, Ria
Mangnus, Alida van Veldhoven en Geerten Kok. Iedereen is uitgenodigd voor de slotviering en aansluitende
bijeenkomst. Aan het eind van de slotviering op 24 april worden belangrijke religieuze goederen de kerk uit
gedragen. Deze worden overgebracht naar de HH. Petrus en Pauluskerk in Middelburg. Het binnendragen
van deze religieuze goederen in de HH. Petrus en Pauluskerk vindt plaats tijdens een bijzondere
eucharistieviering op zondagmiddag 1 mei vanaf 11.30 uur. De komende jaren vinden de vieringen van de
H. Maria Parochie Walcheren in Vlissingen plaats op de eerste en derde zondagmiddag van de maand in de
Sint Jacobskerk (PKN), tussen 13.30 uur en 14.30 uur. De eerste viering zal zijn op zondagmiddag 15 mei.

Personalia
Op 8 mei is Egbert Bornhijm 12½ jaar diaken. Onze hartelijke felicitatie.
Kanselbericht H. Catharinaparochie 26/27 maart
Namens het parochiebestuur en het pastoraal team wil ik u de volgende mededeling doen. Het betreft de
samenstelling van het pastoraal team.
Op 1 oktober 2018 werd Annemiek Buijs-Tuytelaars benoemd tot pastoraal werker in onze parochie met de
opdracht leiding te geven aan het project ‘Met jonge gezinnen bouwen aan toekomst’. In de afgelopen jaren
heeft Annemiek vorm gegeven aan dat project, en jonge gezinnen geholpen hun weg te vinden in onze
parochie. We zijn blij met de mooie resultaten die we van dat project zien.
Het project voor jonge gezinnen zou lopen tot eind september van dit jaar. In de voorbije periode heeft
Annemiek Buijs zich georiënteerd op een nieuwe pastorale taak. De kans deed zich voor om geestelijk
verzorger te worden bij defensie. Het bleek een functie die Annemiek aansprak en die haar kans gaf om
nieuwe talenten te ontwikkelen. Maar ook het parochiepastoraat in onze parochie sprak haar erg aan. Na
rijp beraad, en in goed overleg met het pastoraal team, het parochiebestuur en de bisschop van Breda,
heeft Annemiek gekozen voor een nieuwe taak als geestelijk verzorger bij defensie. Haar nieuwe functie
begint al snel. Afgelopen week heeft Annemiek daarom met ingang van 19 april ontslag gevraagd als
pastoraal werker van onze parochie, en het parochiebestuur heeft daarmee ingestemd. Dat betekent dat we
op korte termijn afscheid moeten nemen van Annemiek Buijs. We doen dat niet graag, want we hebben
haar leren kennen als een kundig en enthousiast pastoraal werker, en een betrokken en sympathieke
collega in ons pastoraal team. We hebben echter ook respect en begrip voor haar keuze, en we wensen haar
graag van harte alle goeds in haar nieuwe opdracht.
In het pastoraal team zijn de taken van Annemiek besproken. We willen de goede vruchten van het project
vasthouden en verdiepen. Hoe we dat gaan doen, en hoe taken in het team worden aangepast, laten we nog
weten. Ook laten we nog weten hoe en wanneer we afscheid nemen van pastoraal werker Annemiek Buijs.
We weten ons dankbaar voor de collegialiteit en de inzet van Annemiek Buijs in onze parochie, en we bidden
om zegen voor haar, haar gezin, en haar nieuwe functie.
Overleden
De weleerwaarde heer A.C.J. (Ton) Dekkers
Op maandag 21 februari 2022 is te Mechelen overleden de weleerwaarde heer A.C.J. (Ton) Dekkers. Hij werd
geboren op 16 maart 1948. Op 14 december 1996 werd Ton Dekkers door handoplegging en gebed diaken
gewijd voor het Bisdom Breda. Hij werd diaken voor het Militair Ordinariaat.
Op zaterdag 26 februari 2022 werd hij vanuit de H. Lambertuskerk in zijn geboorteplaats Nederwetten,
gemeente Nuenen, begraven op het kerkhof aldaar.
De zeereerwaarde heer A. (Adrianus) van Loon
Op dinsdag 22 februari 2022 is te Leende overleden de zeereerwaarde heer Adrianus van Loon. Hij was
priester van het bisdom 's-Hertogenbosch. Bij de herindeling van de bisdommen in 1957 was hij kapelaan in
Geertruidenberg. Hij werd toen priester van het bisdom Breda. Tot 1969 heeft hij als kapelaan in
verschillende parochies van het bisdom Breda gefunctioneerd (te weten: Made en Roosendaal). In 1969
keerde hij terug naar het bisdom 's-Hertogenbosch en werd hij in dat bisdom opnieuw geïncardineerd.
De volgende nieuwsbrief verschijnt begin mei 2022

