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Een geschenk van God
Tussen Kerst en Oud en Nieuw mocht ik haar dopen. Haar ouders hadden toch wel even op haar moeten
wachten. 'Een kind nemen' is vaak toch niet zo vanzelfsprekend. Een kind is boven alles een geschenk. Een
geschenk van God. Dat je als ouders mag ontvangen. En waar je 'naar beste kunnen' voor mag en moet
zorgen. Zo zien haar ouders het ook. Ze zijn intens dankbaar en blij.
Samen hebben we de viering van haar doop voorbereid. Op de dag van de doop komen we samen. Het is
een viering vooral in de kring van de familie. De peetouders vertellen wat de dopeling voor hen betekent. Er
worden kaarsjes aangestoken aan de doopkaars en in processie gaan we naar de beeltenis van Maria, waar
de kaarsjes worden neergezet en een Wees Gegroet wordt gebeden. Wat je in deze viering doorheen alles
voelt is de grote dankbaarheid. Om het kind dat geboren is. En er is de gespannen verwachting naar wat
komen gaat. Hoe mag het leven van deze boreling verlopen? Niemand die het nu al weet. Maar we verbinden
ons in het bidden om Gods zegen over het leven van deze baby. Hoe gauw zal ze groot zijn.....
In deze dagen wensen wij elkaar een Zalig Nieuwjaar. We zijn al heel veel of wat minder jaren 'op weg'. Zal er
dit jaar veel veranderen? Zullen we dingen 'anders doen'? Dat is afwachten. We hopen en bidden dat we
sterk mogen zijn in 2018. Dat we de kracht mogen krijgen om goed om te gaan met dat wat op ons pad
komt.
Wat geldt voor de boreling geldt voor ons allemaal: niemand die het nu al weet. Voor de dopeling, voor jou
en voor allen die jou lief zijn: een Zalig Nieuwjaar!
Vicaris W. Wiertz, mede namens vicaris-generaal mgr. H. Lommers en vicaris P. Verbeek

Activiteiten Gezinspastoraat
Op zaterdag 3 maart is de diocesane biddende moedersdag van 13.30-17.00 uur.
Een keer per jaar komen de biddende moeders uit het bisdom Breda samen voor
een verdiepingsmiddag. Dit keer is het thema ‘Wees je bewust van je
verantwoordelijkheid’. Op het programma staat een Eucharistieviering, koffie met
vlaai, inleiding over het thema en een gebedsuur voor de kinderen. Ook alle oma’s
en moeders die geen gebedsgroepje hebben, zijn van harte welkom. Locatie is de
Sint Josephkerk in Roosendaal. Zie www.gezinengeloof.nl.
Gezinsdag op zaterdag 10 maart: Elk kind heeft een V/vader nodig! Deze
dag gaat spreker Willem Visser ’t Hooft – zelf vader van drie kinderen en
landelijk verantwoordelijke van ‘Fathers Prayers’ - in op dit thema. De dag is
van 10-18 uur in Bovendonk met programma voor kinderen tot 14 jaar.
Kosten: 15 euro per stel, kinderen gratis. Inclusief lunch en avondeten. Zie
www.gezinengeloof.nl/gezinsdag.
Foto: R. Koopman
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Graag kondigen we vast het tweede jaarlijkse Geloofsfeest voor
kinderen aan. Alle kinderen van 7 tot 12 jaar uit het hele bisdom zijn
van harte uitgenodigd hiervoor. We hopen dat de parochies per trein,
touringcar of auto met hun eerste communicanten of kinderkoor
komen! Vorig jaar waren er 120 kinderen en begeleiders. Het thema
is: Welkom Thuis! en gaat over het Evangelieverhaal van de verloren
zoon. In de mooie pastorietuin van de kerk aan de Kade wordt dit
uitgewerkt met een themalied, theater, creatieve workshops en een
Eucharistieviering. Check www.gezinengeloof.nl/feest voor details en
aanmelding.

Foto: R. Mangold

Op zoek naar Maria Magdalena
Op woensdag 24 januari 2018 om 20.00 uur is pastoraal werker Adrie Lint te gast
in het parochiecentrum van parochie Heilige Geest, Hoofdstraat 58 te Rijen voor
een lezing over Maria Magdalena.
We gaan op zoek naar ‘wie is Maria Magdalena’. En vooral naar wat zij voor ons
kan betekenen. Maria Magdalena roept op om je te laten raken door de
boodschap van liefde die Jezus voorstond. Geef jezelf de vrijheid om vanuit dat
besef te leven. Kunnen wij ook iets van haar leren om overeind te blijven in een
wereld waar zoveel conflicten dreigen?
U bent van harte uitgenodigd! Aanmelden kan via E: info@parochieheiligegeest.nl

Lezing over Christenen in het Midden-Oosten
Als bakermat van drie religies is het Midden-Oosten gezegend én vervloekt. Het
gebied is al eeuwenlang toneel van strijd. Miljoenen Christenen uit Irak en Syrië
vluchten voor de barbaarse daden van Islamitische Staat. Kerk in Nood steunt de
situatie ter plaatse en kent daardoor hun verhalen uit eerste hand. Leer het
Midden-Oosten kennen vanuit het oogpunt van drie religieuzen uit Irak, Syrië en
Libanon.
De lezing wordt gehouden op dinsdag 16 januari aanstaande van 19.30 uur - 21.30
uur in het pastoraal-diaconaal centrum De Pelgrim, Sint Annaplein, Oudenbosch.

'Geloof in Kunst'
Het Sint Franciscuscentrum organiseert in februari en maart de cursus 'Geloof in Kunst'. De bijeenkomsten
worden gehouden op de woensdagavonden 21 februari, 28 februari en 7 maart in Hoeven. Op
vrijdagmiddag 16 maart is de laatste bijeenkomst in de kerk van H. Cornelius in Lamswaarde (ZeeuwsVlaanderen).
Voor wie
De cursus is bestemd vooral voor ieder die zich bezighoudt met ontvangst van mensen in, en openstelling
van, onze kerkgebouwen; rondleiders, kerkwachters, kosters en ook voor alle andere geïnteresseerden.
Door wie
De bijeenkomsten worden begeleid door Vincent Schoenmakers, oud-vicaris generaal Bisdom Breda en Frank
van Gerven, diaken van het Bisdom Breda.
Achtergrond
Mensen leven voor een heel groot stuk van hun verbeelding. Mensen proberen dat wat zij dromen, dat wat
zij geloven, dat waarop ze hopen, uit te drukken in kunst. Door te luisteren naar hun muziek, door te kijken
naar wat zij maakten in hout, steen, glas of welk materiaal dan ook, door te lezen wat zij schreven, kun je
leren aanvoelen wat mensen beweegt.
Onze kerken zijn schatkamers vol kleine en grote kunstschatten. Veel van die schatten spreken een
symbooltaal, die voor ons mensen van de 21ste eeuw niet altijd meer direct herkenbaar is. Wat doet die
pelikaan daar? Waarom zit Jezus boven op een boek bij de heilige Antonius? Wie is die figuur aan de voet van
het altaar? Samen naar kunst kijken opent een nieuwe wereld.
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Samen naar het verhaal achter de kunstuitingen zoeken, maakt je enthousiast om dat op jouw beurt weer
door te vertellen als je mensen jullie kerkgebouw laat zien.
Data, tijden en plaatsen
Elke bijeenkomst heeft twee thema's en een eigen werkvorm.
De woensdagavonden op 21 februari, 28 februari en 7 maart 2018 vinden plaats in PDOB Bovendonk,
Hofstraat 8, 4741 AK Hoeven van 19.30 - 21.30 uur.
Op vrijdagmiddag 16 maart 2018 is de laatste bijeenkomst in de kerk van H. Cornelius, Jac. De Waalstraat 23,
4586 AD Lamswaarde (Zeeuws-Vlaanderen) van 14.00 - 16.00 uur.
Zie: www.sintfranciscuscentrum.nl/vorming/geloof-in-kunst

Personalia
Jubilea
Op 1 februari a.s. viert mevrouw Gemma Verlijsdonk haar 25-jarig jubileum als pastoraal werkster. Gemma is
werkzaam in Zevenbergen voor Surplus Zorg. Onze hartelijke felicitaties met dit zilveren jubileum.
Pastoraal werker Bernard van Lamoen overleden
Op 23 december 2017 is te Breda overleden pastoraal werker B.G.E.M. (Bernard) van Lamoen. Hij werd
geboren te Best op 25 december 1958.
Na afronding van zijn theologische studie was Bernard van Lamoen elf jaar werkzaam als districtscatecheet
in het bisdom 's-Hertogenbosch. Met ingang van 1 september 1997 verleende de bisschop van Breda hem
een pastorale opdracht voor de parochies in de regio Walcheren. Per 1 maart 2010 werd deze benoeming
uitgebreid naar de parochies van de regio De Bevelanden en Schouwen-Duiveland.
Met ingang van 1 januari 2017 had Bernard een nieuwe, dubbele benoeming aanvaard, namelijk als
coördinator van het seniorenproject van de Sint Norbertusparochie te Roosendaal en als pastoraal werker
van voornoemde parochie.
Op alle plaatsen waar Bernard zich inzette wist hij met zijn geloofsgetuigenis en menselijke nabijheid veel
mensen te raken en op weg te helpen.
De uitvaartviering van Woord en Gebed vond plaats op vrijdag 29 december om 13.30 uur in de H.
Josephkerk, Sint Josephstraat 4, 4702 CW Roosendaal. Daarna was de crematie in besloten kring.
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