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De digitale nieuwsbrief van het Vicariaat Middelburg is een maandelijkse uitgave in afstemming met het
vicariaat Breda, die wordt verstuurd aan parochies, pastorale beroepskrachten en belangstellenden.
U kunt zich aanmelden / afmelden via onderstaand e-mailadres.
Kopij kunt u aanleveren tot 25 april 2017
Redactie en lay-out: Vicaris P. Verbeek, E. Bornhijm en J. Kamps
Correspondentie: Vicariaat Middelburg, Burg. Stulemeijerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom.
E-mail: vic.middelburg@bisdombreda.nl

Sta op! Hij maakt het verschil!
Lieve mensen!
Dit thema wil ik met u overdenken nu het Paasfeest nadert. Het sluit aan bij het project van Trefwoord van de
basisscholen, maar met een eigen invulling. Pasen is het feest van opstaan, omdat we mogen vieren dat Jezus
opstond uit de lichamelijke dood. Daarom maakt Hij het verschil. De grootste vijand van ons mensen heeft
door Hem niet het laatste woord. Hierdoor wordt de wereld en het leven van ons mensen anders. Het krijgt
door de Verrijzenis een nieuwe kleur en betekenis.
Ons leven gaat door ook al zijn we gestorven. Dit gegeven bepaalt ons doen en laten. Het kan ervoor zorgen
dat we minder angstig zijn. Hierdoor kunnen we ons vrijer voelen en zo vrijer handelen. Het kan ons helpen
om op te staan tegen onrecht dichtbij en ver weg: de kansarme in onze eigen stad en parochie, de vluchteling
op zoek naar veiligheid en geborgenheid, de oudere die zorg moet ontberen en warme aandacht, de jongere
die zich niet gehoord voelt……
Pasen zorgt voor beweging. Als we nog niet ontwaakt zijn uit onze winterslaap, klinkt nu het appel.
Sta op! Hij maakt het verschil!
Zalig Paasfeest
Vicaris P. Verbeek, mede namens vicaris-generaal H. Lommers en vicaris W. Wiertz
Chrismamis
In de Goede Week wordt de diocesane Chrismamis gevierd. Deze vindt dit jaar plaats in het vicariaat Breda op
woensdag 12 april om 19.00 uur in de parochiekerk van Sint Bavo te Rijsbergen (Sint Bavostraat). In de
Chrismamis zegent de bisschop de heilige Oliën voor de geloofsleerlingen en de zieken en wijdt hij het heilig
Chrisma. De olie van de geloofsleerlingen is bestemd voor
degenen die zich voorbereiden op het doopsel. De olie van de
zieken is om degenen te zalven die ernstig ziek zijn of door
ouderdom zeer verzwakt. Het heilig Chrisma ontvangen de
dopelingen na het doopsel en hiermee worden de vormelingen
gezalfd.Bisschop Liesen nodigt priesters, diakens en pastoraal
werk(st)ers, religieuzen, parochies en parochiekernen,
caritasinstellingen en zorginstellingen van harte uit om aan deze
Chrismamis deel te nemen om zo in verbondenheid met heel het
bisdom en de wereldkerk, aan de vooravond van Witte
Donderdag ons geloof te vieren rond Christus, de Gezalfde.
Foto: J. Wouters
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Pelgrimstocht naar Chrismaviering te Vlissingen op woensdag 12 april
Elk jaar worden op woensdag van de Goede Week in het bisdom van Breda de H. Oliën gezegend en het
Chrisma gewijd door bisschop Liesen in een eucharistieviering. Dit jaar is de Chrismaviering op woensdag 12
april om 19.00 uur te Rijsbergen. Vanuit de Petrus en Pauluskerk te Middelburg wordt een
pelgrimswandeltocht georganiseerd naar de parochiekerk van Sint Bavo te Rijsbergen. Met de trein gaan we
naar het startpunt. De tocht is ongeveer 15 km. Onderweg zijn er pauzemomenten om te eten en samen te
bidden, maar de gesprekken die je met elkaar te voet onderweg kunt hebben, worden door allen het meest
gewaardeerd. Opgave en informatie chrismamis@zeelandnet.nl.
(uit de digitale nieuwsbrief van H. Mariaparochie Walcheren.
Bedevaarten naar Maria met het Gouden Hart te Beauraing

Vaak leven wij tegenwoordig in een wereld die oppervlakkig
is en gejaagd. Wij, gelovige christenen, vinden maar
moeilijk de tijd, rust en stilte die nodig zijn voor inkeer in
onszelf, voor contact met God, voor gebed en bezinning.
Bezinning op het hoe, waarom en waarheen met al ons
dagelijks doen en laten. Goed geleide bedevaarten maken
stilte, rust, inkeer en bezinning mogelijk. Omdat we samen
zijn, hoeft niemand alleen te zijn. We hebben aanspraak
aan elkaar, vangen elkaar op als dat nodig is en
bemoedigen elkaar. Door de ervaring van de schoonheid van de natuur onderweg, door de steun
van de medepelgrims en vrijwilligers, door de ontroerende kerkelijke plechtigheden in het
Heiligdom om God te mogen vinden samen met Maria, bezorgt de bedevaart ons kracht en heerlijke
dagen.
Voor de 70e keer vertrekken dit jaar vanuit het bisdom Breda weer de jaarlijkse bedevaarten naar
Maria met het Gouden Hart te Beauraing.
Een plaatsje gelegen vlakbij Dinant in de Belgische Ardennen waar van 29 november 1932 tot
3 januari 1933 Maria 33 maal is verschenen aan 5 kinderen.
Maria gaf aan de kinderen een boodschap: ”Bouw een kapel en laat de mensen hier ter bedevaart
komen. ”Maria, de Moeder met het Gouden Hart, geeft er een plaats aan iedereen: Zieken en
Gezonden.
De verzorgde bedevaart voor West-Brabant en Zeeland wordt gehouden in het weekend van
10-11-12 juni 2017 en begeleid door een arts, verpleegkundigen en vrijwilligers die borg staan voor
een goede verzorging. De dagbedevaart is op zondag 11 juni.
Indien u met de verzorgde bedevaart mee wilt gaan betekent dit dat u zaterdagochtend vertrekt
vanuit Bergen op Zoom en maandagavond hier weer terugkeert. Deze dagen worden doorgebracht
in een gezellig samenzijn op het Heiligdom.
De bedevaart is rondom een thema wat terugkomt in de diensten en die als hoogtepunten worden
ervaren. Als pastorale leiding gaan Vicaris Paul Verbeek en pastoor Hans van Geel mee, die voor
zullen gaan in de Nederlandstalige kerkdiensten.
De dagbedevaart vertrekt zondagochtend 11 juni vroeg.
Uw opstaptijd krijgt u in de week voor vertrek te horen. Onderweg in de bus wordt er gebeden en
worden er verschillende liederen gezongen ter ere van Maria. Om 11.00 uur is er een hoogmis en ’s
middags het Lof met ziekenzegening. Indien u dit wenst kunt u die zegening ontvangen.
De dagbedevaartgangers vertrekken om ongeveer 16.30 uur weer vanuit Beauraing en worden
daarbij uitgezwaaid door de achterblijvers.
De inschrijvingstermijn voor de verzorgde bedevaart sluit op 1 mei.
Voor de dagbedevaart kunt u zich tot 15 mei opgeven.
Voor meer informatie en/of inschrijving zie de website: www.bedevaartbeauraing.nl
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Op bezoek bij de Maagd der Armen, Banneux-bedevaarten voor Jong en Oud
Nieuw in 2017 is de 2-daagse Jongerenbedevaart!
In het verlengde van de Wereld-Jongeren-Dagen van
2016 organiseren we samen met “Jong Bisdom Breda”
deze 2-daagse waarbij de jongeren, leeftijd tussen 16 en
30 jaar, deels een eigen programma hebben en deels
aansluiten bij het lopende Triduüm (de 5 daagse
bedevaart). De jongeren verblijven 1 nacht op het
domein van het Heiligdom op basis van volpension.
Deelnameprijs: 40 euro p.p. (= incl. vergoeding chauffeurs)
Inschrijvingen zijn gestart, kijk op:
https://sintfranciscuscentrum.nl/jongeren/jongerenbedevaart-banneux
Met de Dagbedevaarten “Nieuwe Stijl” gaan we de dagbedevaartgangers nog meer dan voorheen,
betrekken bij het lopende Triduüm! Concreet wil dit zeggen dat vanaf het moment van aankomst tot het
moment van vertrek deze pelgrims gastvrij ontvangen worden in de Hospitaliteit waar de pelgrims van de 5daagse ook verblijven. Hierdoor ontstaat er meer verbondenheid met alle bedevaartgangers uit het bisdom
Breda. Vervoer met luxe touringcar is voorzien met opstapplaatsen door heel het bisdom. De warme
middagmaaltijd en ’s middags de koffie/thee met een stuk vlaai worden geserveerd in de Hospitaliteit.
Deelnameprijs: 47,50 euro p.p.
De triduüms of beter gezegd de 5-daagse bedevaarten zijn en blijven geschikt voor alle leeftijden, zowel voor
mobiele als minder mobiele mensen. Door een grote groep vrijwilligers kunnen we met een enthousiast
zorgteam (arts, verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, brancardiers en bediening in de refter) iedere
pelgrim verwelkomen! Vervoer per luxe touringcar is voorzien vanaf verschillende opstapplaatsen door heel
het bisdom Breda. Vijf dagen en vier nachten, op basis van volpension, verblijven we in “Hospitaliteit NotreDame”, op het Heiligdom van Banneux. Er zijn voornamelijk tweepersoonskamers met toilet en douche.
Het pastorale team bestaat uit eigen pastores. Zowel op de heen- als de
terugreis tevens een verzorgde maaltijd aan het Zilvermeer in Mol
(B).Deelnameprijs: 300 euro p.p.
Datums in 2017:
2-daagse Jongerenbedevaart: 6 en 7 mei 2017
Dagbedevaarten “Nieuwe Stijl”: 7 mei en 27 augustus 2017
Triduüms (5-daagse): 5 t/m 9 mei en 25 t/m 29 augustus 2017
Interesse?
Neem contact op met het secretariaat en schrijf u in! Tel: 0164 61 29 73. Email: banneux-breda@hotmail.com
http://banneux-breda.jouwweb.nl
127e Bedevaart naar Hakendover en Paardenprocessie
Op Paasmaandag 17 april 2017 staat de jaarlijkse bedevaart naar Hakendover (Paardenprocessie) op het
programma. De intentie dit jaar is "In verbondenheid onderweg...........als een grote familie". Bij aankomst om
9.00 uur is er een Heilige mis voor Breda en omstreken met als celebrant pastoor H. van Geel. Na de Hoogmis
van 10.00 uur volgt de processie door het dorpje, de akkers omhoog naar de berg waar het rustaltaar staat. Er
zijn mensen verkleed als apostel, groepen met een Mariabeeld en zeer veel vaandels van de verschillende
broederschappen. Dan volgt een baldakijn met de monstrans en dan komen de vele paarden. Na het startsein
galopperen de paarden driemaal rond de mensenmassa, die zich rond het altaar verzameld heeft. Na dit
schouwspel gaat iedereen weer in processie terug naar de kerk en worden de overleden leden 2015/2016
herdacht. Na het uitreiken van de medailles van 13x, 26 x en 50 x deelname is er lof met gezangen, gebed,
toespraak en zegen. Daarna gaan we op weg naar Scherpenheuvel, waar pastoor H. van Geel voorgaat in het
Lof.
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De kosten voor deze bedevaart vanuit de St. Annaparochie zijn € 17,- per persoon en kinderen tot 12 jaar
mogen gratis mee. Voor meer informatie en aanmelding: info@hakendover-breda.nl
of www.hakendover-breda.nl.
Feliciteer mgr. Ernst bij zijn 100ste verjaardag
Op zaterdag 8 april viert mgr. Ernst zijn 100ste verjaardag. U kunt hem feliciteren met deze bijzondere dag via
het formulier op de website van www.bisdombreda.nl.
Volgens de website Catholic Hierarchy is mgr. Ernst de vijfde
oudste bisschop ter wereld. Mgr. Ernst viert zijn verjaardag in
besloten kring.
Wilt u hem een cadeau geven bij zijn verjaardag? Dat kan. De
oud-bisschop van Breda vraagt graag uw bijdrage voor een
project voor ouderenzorg in Oradea in Roemenië. Daar spant
Caritas Catolica Oradea zich in om ouderen die meer zorg nodig
hebben een goede oude dag en goede dagelijkse verzorging te
geven. De Congregatie Alles voor Allen, waar mgr. Ernst woont,
heeft al vele jaren contact met deze afdeling van Caritas in
Roemenië.
(Foto: Ramon Mangold)
Uw bijdrage voor het cadeau voor mgr. Ernst kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL45 ABNA 0520
3448 04 ten name van Congregatie Alles voor Allen, onder vermelding van ‘cadeau mgr. Ernst’ of ‘Project
Oradea’.
Interview: Geloof heel belangrijk voor Eritrese Ghenet Yemane “God is mijn kracht”
Door Matheu Bemelmans
Soms tref je in Lourdes mensen die niet opvallen.
Die zich niet nadrukkelijk manifester. Maar die, als je eenmaal met ze gesproken hebt, een diepe indruk
achterlaten. Ghenet Yemane (26) uit Eritrea is zo iemand. Afgelopen najaar nam ze deel aan de bedevaart van
Lourdes.
Op het afgesproken tijdstip zit Ghenet in de lobby van het hotel in Lourdes te wachten. Een bescheiden jonge
vrouw. Ze oogt jonger dan ze in werkelijkheid is. Ze praat zacht en weegt haar woorden. Dat heeft deels met
de taal te maken, maar ook met haar achtergrond. Ze komt uit een land waar je niet zomaar alles kun zeggen.
Sinds drie-en-een-half jaar woont Ghenet in Nederland.
Maar ze is al vijf jaar weg uit haar vaderland Eritrea. Ze moest vluchten vanwege de politieke situatie daar. Het
land wordt geteisterd door extreem veel geweld. Met name tegen christenen. De Koptisch-christelijke Ghenet
nam ooit deel aan een protest en was sindsdien haar leven niet meer zeker. Ze liep het risico gearresteerd te
worden en vluchtte daarom te voet naar het buurland Soedan. Maar liefst negen maanden was ze onderweg.
Nieuw leven
Ghenet vertelt haar verhaal heel nuchter en feitelijk, maar het is duidelijk dat ze moeilijke jaren achter de rug
heeft. Via allerlei omzwervingen door verschillende Europese landen kwam ze in Nederland terecht.
Ze doorliep alle procedures en heeft nu een officiële status als vluchteling. Dat betekent dat ze in Nederland
mag blijven en een nieuw leven kan opbouwen. Dat klinkt eenvoudiger dan het in werkelijkheid is. Ghenet
vertelt dat ze uit een gezin met acht kinderen komt. Zes van hen zijn inmiddels gevlucht.
“Mijn broers en zussen wonen verspreid over de hele wereld. Met hen heb ik contact, maar mijn ouders heb ik
al vijf jaar niet meer gesproken.” Even naar huis bellen gaat niet, legt ze uit. “Vorig jaar was er sprake van dat ik
hen in Soedan zou kunnen ontmoeten, maar uiteindelijk ging het toch niet door.”
Mariam
Inmiddels woont Ghenet in Zevenbergen en volgt ze een opleiding sociaal-cultureel werk. Daarnaast doet ze
vrijwilligerswerk. Ze begeleidt andere Eritrese vluchtelingen in Nederland. Via haar taalcoach hoorde ze van de
bedevaarten naar Lourdes. Dat sprak de gelovige Ghenet wel aan. Samen met twee andere landgenoten
schreef ze in voor de reis naar Lourdes.
Ze is diep onder de indruk van Lourdes, zo vertelt ze. “Maria is voor Kopten ook heel belangrijk. Wij noemen
haar Mariam. We bidden veel tot haar. In ieder Koptisch huis is wel een Mariabeeld te vinden.”
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Tijdens de kruisweg in Lourdes zong Ghenet een ontroerend Marialied in haar eigen taal. Ook het fenomeen
bedevaart is haar niet onbekend. “Bij ons zijn veel kloosters die als bedevaartsoord bekend staan. Sommige
mensen gaan elke week naar zo’n klooster toe. Tijdens de oorlog van 2000 hebben diverse mensen een
Mariaverschijning gehad. Ze is zo belangrijk voor ons.”
Kracht
Het geloof speelt een belangrijke rol in het leven van Ghenet. “Het geloof is alles voor me,” zegt ze zacht. “Jezus
is mijn kracht. Mijn leven is tot nu toe heel zwaar geweest en alleen God was mijn kracht.”
Ze wacht even en zegt dan: “Ik deed ooit de Bijbel open en dat was de eerste zin die ik las. Het is me altijd bij
gebleven”.
Als ze de situatie in Eritrea vergelijkt met Nederland, kan Ghenet er dan ook niet bij dat in ons vrije land zo
weinig mensen over hun geloof spreken. “Ik begrijp niet waarom in Nederland zo weinig jongeren naar de
kerk gaan. Dat doet me echt verdriet. Als ik ooit trouw, dan alleen met een man die ook gelovig is.”
In Lourdes is de situatie gelukkig anders. Daar is het geloof wel van belang. “Ik wil hier heel graag
terugkomen,” zegt Ghenet. “ Ik heb me al aangemeld om volgend jaar als vrijwilliger met de bedevaart mee te
gaan. Ik hoop dat ik hier heel vaak mag komen.
Nieuwsbrief van “Huis van de Pelgrim”, Organisatie van de Limburgse bedevaarten
Kloosterweekend Broeders van Huijbergen

De Broeders van Huijbergen verzorgen van vrijdagavond 28 april
t/m zondagavond 30 april 2017 een kloosterweekend met als
onderwerp “Elkaar verrijken in gemeenschap”. Tijdens dit weekend
neemt u deel aan het ritme van de dagorde van de broeders en sluit u
aan bij de gebedsvieringen. Verder gaat u samen met de andere
deelnemers met enkele broeders in gesprek over hoe oude waarden
als broederschap, dienstbaarheid en eenvoud ook vandaag de dag
nog steeds van betekenis kunnen zijn. Daarbij gaat het erom de
verhalen van de broeders te verbinden met uw eigen verhaal.
Informatie en aanmelding: broeder Bram Hommel, tel. 0164-642582,
e-mail bram@abcfh.nl of Kees van der Ham tel. 0165-532561.
Vacature Bisdom Breda voor een financieel medewerker m/v
Het Bisdom Breda is een van de zeven bisdommen in Nederland. Vanuit het bisdomkantoor wordt het bisdom
bestuurd en ondersteund. Het diocees, dat West-Brabant en de provincie Zeeland beslaat, behoort tot de
grootste bisdommen wat betreft de geografische omvang en tot de kleinste wat betreft het aantal katholieken.
Het bisdom is opgebouwd uit parochies die onderling samenwerken.
Voor het bisdomkantoor zijn we op zoek naar een:
financieel medewerker m/v voor 32 -36 uur per week (0.89 fte – 1 fte)
De financieel medewerker ondersteunt de econoom in het advies naar de bisschop en het bisdombestuur op
het gebied van financieel- economische zaken. Aan hem/haar wordt toevertrouwd: uitvoeren van en zorg
dragen voor de financiële processen binnen de bisdomorganisatie en wel zodanig dat de werkzaamheden
gestructureerd, transparant, planmatig en efficiënt plaatsvinden.
 Download de vacature
Meer informatie is te verkrijgen via: mevrouw M. Aarts (econoom Bisdom Breda), 076-5223444 (ochtenden)
Sollicitatiebrieven kunt u sturen naar maarts@bisdombreda.nl tot uiterlijk 18 april 2017.
Evenement Hartstocht in Roosendaal

Op vrijdagavond 7 april vindt van 18.30 uur tot 21.30 uur ‘Hartstocht’ plaats. Het evenement
krijgt gestalte op en bij het Tongerloplein. In een gevarieerd programma staan we stil bij de
passie van Jezus Christus en bij de passie en hartstocht waarmee mensen in onze dagen de
idealen van Jezus gestalte geven. Net als vorig jaar wordt Hartstocht georganiseerd door de
drie kerken van Roosendaal, jongerenwerk ACCES en het Norbertuscollege. Daarnaast doen
dit jaar ook het Tongerlohuys en Spirit mee in het programma. Op het hoofdpodium zijn er
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optredens van koren en verschillende bands. Vanuit de parochie doet koorgroep Cadans
mee. Op het plein worden diaconale activiteiten en enkele andere
goede doelen vertegenwoordigd. En in de Corridor (tussen de Kring
en het Tongerlohuys) vindt ‘café met verdieping’ plaats. Bezoekers
aan Hartstocht kunnen deze avond kosteloos de tentoonstelling
rond de kruisweg van de Sint Jan in het Tongerlohuys bezoeken.
Personalia
Pastoraal werkster Myriam de Jong-Smits stopt met haar werk in parochies De Bron en Onze Lieve
Vrouw in het Woud
Met ingang van 1 april 2017 stopt Myriam de Jong-Smits met haar werk voor de parochies De Bron en Onze
Lieve Vrouw in het Woud. Zij combineerde haar 50% deeltijdwerk met werkzaamheden in het bisdom van
Antwerpen. In het bisdom Antwerpen heeft zij inmiddels een fulltime dienstverband aangeboden gekregen en
dit heeft zij aanvaard. Wij wensen haar veel succes bij het bisdom Antwerpen.
Jubilea
Op 27 april 2017 viert Thea Sprangers haar koperen jubileum als pastoraal werkster bij de GGZ regio Breda.
Van harte gefeliciteerd.

De volgende nieuwsbrief verschijnt begin mei.
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