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Geur van heiligheid
Ieder jaar koopt het bisdom bij een Bredase apotheek tien liter zuivere olijfolie, waar de apotheker anders
zalf van gemaakt zou hebben. Verder wordt er bij een speciale winkel 200 ml kostbare plantaardige reukstof
aangeschaft, bestaande uit rozemarijn, cypres en geranium. Een deel van deze olijfolie en de reukstof
vormen samen de bestanddelen voor de heilige olie die chrisma heet. De rest van de olijfolie wordt gebruikt
voor het aanmaken van de ziekenolie en de olie van de geloofsleerlingen.
In de Goede Week zegent en wijdt de Bisschop de drie oliën. Voor het aanmaken van chrisma vermengt de
Bisschop het geurende plantenextract met de olijfolie. Vervolgens wijdt hij de olie door er over te ademen en
het wijdingsgebed uit te spreken.
Het chrisma is vernoemd naar Christus, de Messias, de Gezalfde Gods. Iedereen die met deze geurige olie
wordt gezalfd wordt vervuld met de kracht van de Geest. Zoals in het wijdingsgebed aan God wordt
gevraagd: “Laat dit chrisma een krachtig teken zijn van heil en leven voor allen die door de doop gereinigd
worden en tot nieuw leven komen. Verdrijf door de zalving met deze geurige olie al wat ruikt naar dood en
bederf en laat de gedoopten, als een tempel van uw Geest, vervuld worden van de geur van een eerzaam
leven”.
Olie kan huid en spieren zacht en soepel maken. Olie is in staat door te dringen in de hardste steen.
Uiteindelijk gaat het om de verwerving van onsterfelijkheid door een innerlijke zalving. Zoals het geurige
chrisma via de huid doordringt in het lichaam, zo doordringt de Geest van Christus het leven van de
gedoopten. En zo worden alle gedoopten door de zalving geschikt gemaakt om de kennis van Christus’ naam
als een heerlijk aroma te verspreiden (vgl. 2 Kor. 2, 14-16).
Vicaris-generaal mgr. H. Lommers, mede namens vicaris P. Verbeek en vicaris W. Wiertz

Oliewijding
In de Goede Week wordt de chrismamis gevierd in het vicariaat Middelburg op woensdag 28 maart om 19.00
uur. De chrismamis wordt gevierd in de parochiekerk van Sint Joseph te Roosendaal. Gastparochie is de Sint
Norbertusparochie in Roosendaal.
In de Chrismamis zegent de bisschop de heilige Oliën voor de doopleerlingen en de ziekenzalving en wijdt hij
het heilig Chrisma. Volgens goed gebruik houden parochies, gemeenschappen en instellingen hierbij een
inzameling voor een diaconaal doel. De caritas van de Sint Norbertusparochie te Roosendaal heeft voor de
chrismamis 2018 twee projecten uitgezocht: de Voedselbank Roosendaal (gave in natura) en de
Gemeenschap Sant’Egidio, Roosendaal (geld in een envelop).
Elke parochie kan met zijn caritasinstelling onderling overleggen welk van deze twee doelen wordt gekozen
voor de mee te nemen offergave.
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Bisdombrede “24 uur voor de Heer”
Paus Franciscus nodigt uit om de Veertigdagentijd te beleven, gesteund door
aalmoes, vasten en gebed. In zijn vastenboodschap schrijft hij: “Als de liefde
in zoveel harten soms lijkt uit te doven, dan dooft zij niet uit in Gods hart! Hij
geeft ons steeds nieuwe gelegenheden om opnieuw te kunnen beginnen met
liefhebben.”
De paus beveelt daarom dit jaar opnieuw het initiatief “24 uur voor de Heer”
aan, dat ertoe uitnodigt het sacrament van verzoening te vieren in een
context van eucharistische aanbidding.
De “24 uur voor de Heer” vinden plaats op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart.
In het Bisdom Breda is gekozen voor 24 uur in een estafettevorm. Met een
poster en flyers kunnen parochies hun parochianen uitnodigen om deel te
nemen aan deze “24 uur voor de Heer”. Parochies kunnen ook op hun eigen
locatie aansluiten en gehoor geven aan de oproep van de paus. Op de poster is daarom ruimte gelaten voor
informatie van de eigen kerk. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van het gebed dat het bisdom
verspreidt.
Start vrijdag 9 maart 12.00 uur tot zaterdag 10 maart 12.00 uur
12.00 – 17.00 uur
Oosterhout – Zusters Benedictinessen van de O.L. Vrouwe Abdij
17.00 – 22.00 uur
Oudenbosch – basiliek, H. Bernardus van Clairvauxparochie
19.00 – 20.00 uur verzorgd door de Sint Norbertusparochie
22.00 – 03.00 uur
Hulst – basiliek, H. Maria Sterre der Zee parochiebestuur
03.00 – 07.00 uur
Bergen op Zoom – Lourdeskerk, Lievevrouweparochie
07.00 – 12.00 uur
Breda – H. Antonius van Padua kathedraal – Parochie Breda-Centrum

Pelgrimstocht naar de Sint Josephkerk
Een wandeling van Oudenbosch naar Roosendaal. In de Goede Week is er jaarlijks op woensdag een speciale
bisdomviering. In deze viering halen parochies de drie heilige oliën (Chrisma) op.
Net als andere jaren willen we hier te voet naar toe te gaan. Ook u kunt meedoen! Het is een bezinnende
tocht, mooi om mee te maken. Dit jaar gaan we op 28 maart
naar de Sint Josephkerk in Roosendaal. Hier is ’s avonds om
19.00 uur de Chrismaviering.
De wandeling is ongeveer 15 km. Tijdens deze wandeling zijn
er twee rust/gebedsmomenten en een korte stiltewandeling.
Voor eten en drinken onderweg moet u zelf zorgen. We
arriveren op tijd in Roosendaal voor een kop soep en een
broodje.
Opgave vóór 14 maart via info@parochieheiligegeest.nl o.v.v.
naam, e-mailadres en telefoonnummer. Voorafgaand aan de
wandeling krijgt u de benodigde informatie toegestuurd.

Inclusie binnen het pastoraat jonge gezinnen
Laat de kinderen tot mij komen horen we in het evangelie van Marcus, Lucas en Mattheus. Het is dus een
belangrijk item voor de evangelisten, anders hadden ze er niet alle drie over geschreven. Binnen het
pastoraat van deze tijd mag dit dan ook doorklinken. Het is belangrijk dat we een kerk zijn waar alle kinderen
welkom zijn. Op de reguliere basisscholen zien we dat de kinderen met en zonder rugzakje samen in de klas
zitten. Bij de aanmelding van de eerste communie zien we dat ook. Dit heeft gevolgen voor de werkgroepen
Eerste Communie. Zij zullen zich hiervan bewust moeten zijn. In Oosterhout hebben we daarom een heel
open gesprek met de ouders gehad. We willen elkaar gaan ondersteunen om zo voor de kinderen en de
ouders een mooie voorbereidingstijd te hebben. We zijn dankbaar dat dit kan. Verschillende ouders hebben
naar aanleiding van dit gesprek een verslagje geschreven waarin ze aanbevelingen deden over het werken
met hun unieke kind. De werkgroep kan daar hun lering uit trekken. We gaan samen op pad en hopen een
mooie Eerste Communieviering te hebben, waar ieder zich thuis en welkom voelt.
Namens de impulsgroep Ineke Leemput
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Cursus Diaconale Journalistiek van start in Oosterhout
In mei 2018 vindt de cursus Diaconale Journalistiek plaats in Oosterhout. In
samenwerking met de H. Catharinaparochie houdt het Sint Franciscuscentrum bij de Oosterhoutse Verrijzeniskerk op de woensdagavonden 9, 16,
23 en 30 mei een reeks van vier cursusavonden waarmee parochievrijwilligers hun journalistieke talent kunnen ontdekken en verbeteren.
In 2017 vond de cursus plaats in Oudenbosch en ‘s-Heerenhoek. De cursus in
Oosterhout volgt dezelfde opzet waarmee de deelnemers een aantal
‘kneepjes van het vak’ leren van professionele journalisten en vakdocenten.
Aan de orde komen: ‘het nieuwsbericht’, ‘interviewtechnieken’, ‘nieuws in
beeld’ en ‘mijn eigen kanalen’.
Praktische informatie:
Data:

Woensdagavonden 9, 16, 23 en 30 mei 2018 van 19:00 tot 21:00 uur

Locatie:

Zaal 't Trefpunt, Vondellaan 43, Oosterhout

Kosten:

€ 50,= p.p. voor de gehele cursus

Aanmelding:

Aanmelding: Via de cursuspagina
Let op: de cursus biedt ruimte aan maximaal 20 deelnemers.

Meer informatie:



Cursuspagina



Download de folder



Uitgebreide nieuwsbericht

Dagbedevaart 2018 parochie Breda Centrum
In 2018 bestaan de Antoniuskathedraal en de Catharinakapel op het Begijnhof in Breda precies 180 jaar. Om
dat samen te vieren kunt u met de parochie Breda Centrum op zaterdag 21 april op bedevaart naar Onze
Lieve Vrouw van Scherpenheuvel. Een reis uit dankbaarheid voor 180 jaar kerk in het centrum van Breda.
Maar ook een reis om elkaar eens op een andere manier te leren kennen en gezamenlijk een dag met elkaar
op te trekken. Een mooie en verzorgde dagreis naar het heuvelachtige landschap van de Antwerpse Kempen.
Programma
09.00 uur Vertrek met de touringcar vanaf Vlaszak
11.30 uur H. Mis in de basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel
Na de viering wordt een verzorgd lunchpakketje genuttigd. Aansluitend wordt de rozenkrans gebeden langs
de Rozenkransweg in Scherpenheuvel. Daarna vertrekken de
pelgrims met de touringcar naar Diest, waar een kort bezoek wordt
gebracht aan het pittoreske Begijnhof. Dit unieke Begijnhof is
officieel erkend als werelderfgoed en heeft, anders dan ons eigen
Bredase Begijnhof, de vorm van een kleine stad. Op de terugweg
wordt een stop gemaakt in Averbode, voor een bezichtiging aan de
abdijkerk van de Norbertijnen en om te genieten van een
eenvoudig diner in het abdijcafé.
19.30 uur Vertrek naar Breda
21.15 uur Aankomst op Vlaszak in Breda
Kosten en praktische zaken
De reiskosten bedragen € 30,-- p.p. en zijn inclusief vervoer met
een touringcar, bedevaartboekje, lunch en diner. Kinderen tot en
met 12 jaar mogen voor €10,-- p.p. mee.
Als u meegaat, zorg dan dat u een ID-kaart of paspoort bij u hebt
en trek goede schoenen aan. Verder is het handig een rozenkrans
mee te brengen en een tussendoortje en wat drinken op zak te
hebben.
Informatie en/of aanmelden
Meer informatie kunt u vinden op: parochiebedevaart 2018
Meld u tot 14 april aan door een e-mail te sturen naar info@parbc.nl
U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen!
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Suryana organiseert met Orkest Orventus een uniek concert - Common Ground
DONEER EEN KAART AAN EEN VLUCHTELING!
Een warm welkom voor nieuwkomers in Nederland, dat is wat het orkest
Suryana samen met Orkest Orventus wil bieden met het concert Common
Ground. Dit concert zal plaatsvinden op zondag 15 april om 14.00 uur in
Concertzaal Tilburg. Met dit bijzondere project willen wij vluchtelingen in
de regio Noord-Brabant een ontspannen middag bezorgen, met ruimte
voor zowel muzikale als persoonlijke ontmoeting. Vóór aanvang van het
concertprogramma dat Orkest Orventus zal verzorgen - met diverse
composities gebaseerd op de thema's migratie en ontmoeting - zal Syrisch
vluchtelingenorkest Suryana u bij aankomst bij de concertzaal muzikaal
verwelkomen. Het concert zal verder worden opgeluisterd door de
internationale, folkloristische dansgroep Watan Dabke. Zij zullen in
traditionele kledij de Arabische volksdans Dabke uitvoeren. Na afloop van
het concert is er in de foyer gelegenheid om na te praten onder het genot
van een hapje en drankje, opgeluisterd door diverse optredens op een
open podium. En voor nóg persoonlijkere ontmoetingen is er de
mogelijkheid om deel te nemen aan speed dates. Het belooft een zeer
inspirerende en feestelijke middag te worden! Het concert wordt georganiseerd in samenwerking met o.a.
VluchtelingenWerk Zuid-Nederland.
Draagt u dit doel een warm hart toe? Bestel dan snel niet alleen kaartjes voor uzelf, maar doneer ook één of
meerdere kaartjes aan vluchtelingen. Wanneer u extra kaartjes afneemt, zullen wij ervoor zorgen dat deze bij
de vluchtelingen terecht komen. Ons streven is dat de zaal voor de helft gevuld zal zijn met reguliere
concertbezoekers en voor de helft met nieuwkomers.
Kaartjes zijn te bestellen à €12,50 via kaartverkoop@orventus.nl.
Check het Facebook-evenement: https://www.facebook.com/events/347165819025117/

Gebed, bezinning, ontmoeting en ontspanning
Dit zijn de kernwoorden die horen bij een bedevaart naar de
Maagd der Armen in Banneux:
Gezamenlijk of individueel gebed, bezinning door middel van de
aangeboden vieringen, gesprek met medepelgrims of onze
gedreven vrijwillige medewerkers en ontspanning tussen het
hele gebeuren door of op de tombola-avond (maandag).
Ook in 2018 organiseert “Caritas Banneux bisdom Breda” weer
meerdere bedevaarten naar Banneux N-D. Naast de 5-daagse
reizen komen ook de dagbedevaarten weer terug op het
programma.
5-daagse bedevaart: Vervoer in luxe (rolstoelvriendelijke) touringcar vanaf verschillende opstapplaatsen in
het bisdom Breda (a.d.h.v. inschrijvingen), verblijf 5 dagen en 4 nachten in “Hospitaliteit Banneux NotreDame” welke beschikt over tweepersoonskamers met toilet en douche o.b.v. volpension, zowel met de heenals de terugreis een verzorgde maaltijd aan het Zilvermeer in Mol (B), verzorgd bedevaartprogramma met
eigen pastores, een enthousiast zorgteam (arts, verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, brancardiers).
Data: 4 t/m 8 mei & 5 t/m 9 oktober. Prijs: € 310,-- p.p.
Dagbedevaart: zondag 6 mei
Vervoer met luxe touringcar met opstapplaatsen doorheen het bisdom Breda (a.d.h.v. inschrijvingen),
volledige betrokkenheid met het lopende Triduüm, inclusief warm middagmaal, ’s middags koffie/thee met
stuk vlaai en een versnapering tijdens de terugreis in de bus. Prijs: € 47,50 p.p.
Uw interesse gewekt? Neem een kijkje op onze website: http://banneux-breda.jouwweb.nl En schrijf u in!
E-mail: banneux-breda@hotmail.com

Nieuwsbrief Vicariaat Breda

Op zoek naar Maria Magdalena
Op maandagavond 19 maart wordt om 20.00 uur in het Martinushuis een lezing
gehouden over Maria Magdalena. De avond wordt verzorgd door pastoraal
werker Adrie Lint. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel wordt gevraagd om
een vrijwillige bijdrage voor koffie, thee.
(Het Martinushuis is het parochiecentrum tegenover de Martinuskerk in
Princenhage – Haagsemarkt 4, 4813 BA Breda).
Wel graag van te voren aanmelden via e-mail: info@nazarethparochie.nl of
secretariaat@parochieprinsenbeek.nl. Ieder is van harte welkom!

Byzantijnse liturgie in de Antoniuskathedraal Breda
Op zaterdag 7 april zal Harry Sterenberg, priester van ons bisdom, gewijd en aangesteld voor het pastoraat
onder de Oosterse christenen van de Byzantijnse ritus in de Nederlandse Kerkprovincie met emeritaat gaan
wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
Na zijn priesterwijding in 2002 was hij nauw betrokken bij het werk van Pokrof, de instelling voor de
Katholieke Gemeenschap van de Byzantijnse ritus binnen de R.K. Kerkprovincie van Nederland. Hij leidde
veel vieringen door het hele land, ondersteunde de Byzantijnse koren en gemeenschappen, leidde priesters
en diakens op en maakte deel uit van het bestuur van Pokrof. In zijn periode startte hij ook nieuwe
stichtingen van Byzantijnse gemeenschappen zoals in Roosendaal en ook in Hengelo.
De afscheidsviering vindt plaats in de Antoniuskathedraal in Breda en concelebranten zullen priesters en
diakens zijn, die regelmatig de Goddelijke Liturgie vieren door het hele land. Het tijdstip is om 11.00 uur en
de viering is vanzelfsprekend toegankelijk voor iedereen.

Passieconcert met meditaties van mgr. Liesen
Op zondag 18 maart 2018 om 15.00 uur organiseert de Catharinaparochie Oosterhout in samenwerking met
het Sint Franciscuscentrum een passieconcert in de Sint-Jansbasiliek te Oosterhout Die sieben letzten Worte
unseres Erlösers am Kreuze van Joseph Haydn uitgevoerd door La Chapelle Sauvage onder leiding van Karel De
Wilde - met meditaties van onze bisschop Mgr. J. Liesen.
La Chapelle Sauvage komt met dit repertoire naar de Sint-Jansbasiliek van Oosterhout. Ook Mgr. Liesen zal
aanwezig zijn om dit bijzondere werk theologisch
toe te lichten en de muzikale meditatie te
begeleiden! Op die wijze wordt een klassiek
meesterwerk niet alleen op authentieke wijze
uitgevoerd, maar ook echt zoals de componist het
bedoeld heeft, m.n. deelnemen aan de
gemoedstoestand, de verlatenheid maar ook het vertrouwen en de overgave van de lijdende Christus aan
het kruis. Veel ingrediënten dus voor een intens passieconcert dat u ongetwijfeld nog lang zal bijblijven.
Inschrijven en kosten
U kunt zich inschrijven voor dit concert door via inschrijven Passieconcert. Aan deelname zijn geen kosten
verbonden. U kunt een vrijwillige bijdrage doen voor de Vastenactie 2018

Johannes Passion in Effen
Op 29 maart a.s. (Witte Donderdag) zal er om 20.00 uur in de H. Moeder Godskerk in Effen een
bijzondere uitvoering plaatsvinden van de Johannes Passion uitgevoerd door het personare
kamerkoor o.l.v. Ad van Unen, dirigent van het Bredase koor Cantabile.
Entree: € 20,--.
Informatie over kaartverkoop vindt u op de website Johannes Passion

Johannes Passion in Breda
Ook in de Martinus kerk, Haagsemarkt 4, 4813 BA Breda zal een uitvoering plaatsvinden van de
Johannes Passion en wel op zondag 18 maart om 15.00 uur.
Entree € 25,-- .
Informatie over kaartverkoop vindt u op de website Bachkoor Brabant
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Franciscaanse Pinkstervoettocht 2018: Het Zonnelied leeft in mij!
Van vrijdagavond 18 tot en met maandagmiddag 21 mei organiseert de Franciscaanse
Beweging Nederland voor de 49e keer een Pinkstervoettocht. Dit jaar vindt die plaats
rondom het Natuurvriendenhuis van Oisterwijk. Deelnemers kunnen gebruikmaken van
meerpersoonskamers of ervoor kiezen hun tent op het terrein neer te zetten. Tijdens dit
Pinksterweekend gaan jong en oud –iedere dag na een korte meditatieve viering - al
wandelend met elkaar in gesprek over het Zonnelied van Franciscus van Assisi. We
verwonderen ons over het mooie en goede van onze moeder aarde, zuster water,
broeder vuur en broeder lucht en delen met elkaar hoe wij zelf zorg geven aan de
schepping. Volwassenen kiezen of zij 7 of 15 kilometer per dag wandelen. Voor kinderen
en jongvolwassenen is er een eigen programma. ’s Avonds is er film, muziek, gezelligheid
bij kampvuur en komt er in workshops op allerlei manieren het mooie en wonderlijke van de schepping aan
bod. Voor meer informatie en aanmelden: www.franciscaansebeweging.nl
of neem contact op met pastoraal werker Peter Derks: phf.derks@home.nl

Personalia
Emeritus priester Willem Voermans overleden
Op donderdag 15 februari 2018 is in Zorgcentrum De Willaert te Zundert overleden emeritus priester Willem
Voermans. Hij werd geboren te Etten op 18 maart 1922 en tot priester gewijd voor het bisdom Valence
(Frankrijk) op 29 juni1952. Hij is werkzaam geweest op diverse katholieke scholen in Zuid-Frankrijk. Na zijn
emeritaat vestigde hij zich in 1992 te Rijsbergen. In Rijsbergen en omliggende parochies heeft hij
priesterlijke assistenties verricht.
De uitvaartdienst vond plaats op donderdag 22 februari jl. om 10.30 uur in de Sint Bavokerk te Rijsbergen.
De begrafenis was aansluitend in het priestergraf in de Calvarieberg op het kerkhof achter de kerk.

De volgende nieuwsbrief verschijnt begin april 2018

