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In het noorden van Zambia heeft de hiv-epidemie 
hard toegeslagen. Kinderen werden wees, 
volwassenen hebben grote moeite voor zichzelf en 
hun familie te zorgen. Dit jaar steunt Vastenactie 
het werk van de zusters van de Heilige Harten in 
Mbala. Zij komen op plaatsen waar geen andere 
hulpverleners komen en doen werk dat verder 
niemand wil doen. Zo zorgen zij ervoor dat 
mensen weer op eigen benen kunnen staan. 

Meer weten en direct steunen?
Kijk op www.vastenactie.nl

Gaan waar niemand gaat...

Uw hulp 
is hard 
nodig!

Bekijk de video’s op www.katholiekleven.nl 
en volg ons via Facebook en YouTube.

Inspiratie voor je dagelijkse leven: 
katholiekleven.nl is het videokanaal van 
de Nederlandse bisschoppen met films, 
foto’s, inspirerende teksten.

geloof, hoop 
en liefde

www.rkkerk.nl

Katholieke Bijbelstichting
Het doel van de Katholieke Bijbelstichting (KBS) is de verspreiding van 
de heilige Schrift, en meewerken aan alles wat de liefde voor de Schrift 
kan bevorderen. Het belangrijkste werk van de KBS is de uitgave van de 
Willibrordvertaling van de Bijbel. De editie van 1975-1978 is de officiële 
tekst voor de liturgie van de R.-K. Kerk (opgenomen in de lectionaria).

WWW.RKBIJBEL.NL 
Op de website vindt u nieuwsberichten over de KBS en over de bijbel. 
Download via de website ook het bijbel-leesrooster. Het rooster voor 
2016 is geïnspireerd op het heilig Jaar van de Barmhartigheid.

HANDZAME UITGAVE VIER EVANGELIES
Op 1 juli is bij de Katholieke Bijbelstichting een nieuwe uitgave 
verschenen: de vier evangelies. Paus Franciscus vraagt aan elke 
christen om altijd een evangelie op zak te hebben. De KBS heeft 
aan die oproep gehoor gegeven door een uitgave te doen waarin 
alleen de vier evangelies voorkomen. Het is een mooi handzaam 
formaat geworden, dat zo in de jaszak of in de handtas kan. Het 
boekje kost slechts € 2,95. Bij bestelling van grotere aantallen 
(50 of 100) zijn kortingen mogelijk. Bestel deze uitgave via 
het emailadres: info@rkbijbel.nl (elders niet verkrijgbaar).WWW.RKBIJBEL.NL

Volg het nieuws 
vanuit de Nederlandse 

Bisschoppen conferentie

Vind de informatie over
het Rooms-Katholiek 
Kerkgenootschap op

Onze afgestudeerde theologen leveren een wezenlijke bijdrage 
aan de Kerk. Zij zijn aan het werk in het parochiepastoraat, de 
geestelijke verzorging of het onderwijs.

Kijk voor meer informatie op: tilburguniversity.edu/studeer-theologie
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Voor u ligt het jaarverslag 2017 van het Bisdom Breda. Een verslag selecteert 
belangrijke momenten en houdt ze vast en functioneert zo voor ons als geheugen-
steun: allereerst omwille van de dankbaarheid voor wat in het afgelopen jaar met 
Gods genade mogelijk was. Meewerken met genade betekent niet zonder plan en 
organisatie werken, maar met grote inzet van zichzelf en alle beschikbare middelen 
meedoen in het netwerk van liefde en goedheid dat God begonnen is en waar we  
zelf deel van uitmaken, maar dat ons ook altijd weer overtreft.

In de kunst van het geloven, in het luisteren naar Gods woord en er daadwerkelijk  
uit leven, blijven we altijd een leerling. Dankbaarheid voor het goede laat een mens 

wat los komen van zichzelf en groeien. Terugkijken op momenten die we zelf 
niet meemaakten, kan ons inspireren. In alle rust terugkijken op wat we  
het afgelopen jaar zelf meemaakten, kan een gelegenheid worden om 
nog dichterbij te halen wat in het evangelie aangeduid wordt met de 
woorden van Jezus die zegt: “Gaat mee om het te zien” of met de 
woorden van de leerlingen die zeggen: “Kom dan kijken.”

De waarheid van het evangelie is niet iets wat je kunt inpakken en door-
geven. Het is een levende persoon die ons aanspreekt en met ons 

door de tijd gaat. Geloven kan op allerlei manieren beginnen, 
maar kan niet doorgroeien zonder de inzet van onszelf, zonder 
de persoonlijke band met Hem die van zichzelf zegt: “Ik ben 
de weg, de waarheid en het leven.” Dit jaarverslag is een 
collectieve reisgids van geloofsmomenten van velen uit ons 
bisdom en het nodigt uit om dankbaar terug te kijken en 
tegelijk de persoonlijke verhouding met God te verdiepen 
en de band met elkaar te versterken. De ontmoetingen 
die ons werkelijk hebben uitgedaagd uit onszelf te 
treden en te groeien, zijn iets van onze persoonlijke 
reisgids. Ze staan misschien niet in dit verslag, maar  

het lezen ervan kan ze toch weer terughalen.

Naast inspirerende momenten zijn er elk jaar ook  
tere momenten, dat wil zeggen momenten waarin onze 
zwakheid al te duidelijk bleek: die ervaringen laten zich nog 
minder in woorden vangen, maar hebben het des te meer 

nodig om erop terug te komen om de liefde niet te laten 
verkoelen. Terugkijken op het afgelopen jaar mag zo leiden 
tot het herkennen van 2017 als een “jaar des Heren”.

‘KOM (NOG) EENS KIJKEN’

+ Mgr. Jan Liesen
Bisschop van Breda
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In een brief die werd verzonden met 
het Bisdommagazine vroeg mgr. 
Liesen in februari 2017 steun voor de 
opleiding van priesters en diakens. 
“Het eerste en belangrijkste is het 
voortdurend gebed om roepingen,” 
schreef de bisschop in zijn brief.  
“De Psalmist zegt hierover: ‘Als de 
Heer het huis niet bouwt, vergeefs 
zwoegen de bouwers’ (Psalm 127,1). 
Gebed is én blijft het fundament van 
het roepingenwerk, waarvan de 
vorming van de kandidaten een 
onderdeel is.” De bisschop verwees 
naar de gebedskring voor roepingen 
die in 2010 voor dit doel is opgericht. 
De priesterwijdingen en diaken-
wijdingen van de afgelopen jaren zijn 
vruchten van het voortdurend gebed. 
Daarnaast zijn er financiële middelen 
nodig om voor de studenten goede 
voorzieningen te treffen, zoals goede 
docenten en begeleiders, maar ook 
gebouwen, boeken, lesmateriaal en 
andere middelen om studenten te 
ondersteunen.

“Het belangrijkste is het gewoon te 
doen, breng jongeren bij elkaar en 
geef ze ook verantwoordelijkheid.  

Als Christus wil dat de jongeren  
bij elkaar komen, moeten wij dat 
faciliteren.” Op zondagochtend  
26 februari vertelde kapelaan  
Jochem van Velthoven in het 
Geloofsgesprek bij Leo Fijen over 
jongerenwerk. Hij deed dit in het 
verlengde van het Bisdommagazine 
over geloven in de parochies van  
de regio Alphen-Gilze. Samen met 
enkele jongeren richtte Jochem van 
Velthoven in september 2016 de 
jongerengroep LEF op. “LEF is het 
Hebreeuwse woord voor ‘moed’.  
Je moet als jongere lef hebben om  
te getuigen van je geloof,” legt hij uit. 
“En het staat voor life, event, faith. 
We verbinden leven en ‘events’ en 
geloof met elkaar. Denk bijvoorbeeld 
aan een viering in de kerk, een 
korendag, of samen het bos in  
en een parcours afleggen.” Een  
in het oog springend ‘event’ zijn  
de Wereldjongerendagen (WJD).  
“Het is belangrijk de jongeren serieus 
te nemen. Ze geloven misschien  
op een andere manier dan wijzelf. 
Hebben we de ruimte om samen  
op weg te gaan, samen het geloof  
te ontdekken?” vraagt de kapelaan. 

Tijdens de WJD is de ontmoeting  
met jongeren uit andere landen  
met hun geloof enorm verrijkend. 
Van Velthoven: “Op een aantal 
plekken in het bisdom is vanuit de 
vreugde en het enthousiasme van  
de WJD een jongerengroep van  
start gegaan, weet ik.” Hij benadrukt 
het gebed van de gemeenschap: 
“Het is belangrijk om te bidden voor 
het welslagen van het jongeren-
pastoraat, dat jongeren hun hart 
mogen openen voor Christus.  
We hebben dat in onze parochie 
bewust gevraagd, telkens in de 
vieringen. En nu is er, hoewel nog 
kwetsbaar, een groep. We moeten 
bouwen aan het jongerenpastoraat 
in het geloof, dat als Christus wil  
dat de jongeren bij elkaar komen,  
dat ze dan ook komen.”
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Op donderdag 12 januari vond in 
Made de nieuwjaarsontmoeting  
van het vicariaat Breda plaats. 
Tijdens de vesperviering in de heilige 
Bernarduskerk spraken bisschop 
Liesen en vicaris Verbeek. Na de 
vesperviering volgde een ontmoeting 
in De Korenbeurs, tegenover de kerk. 
Op 19 januari maakte vicaris Verbeek 
tijdens de nieuwjaarsreceptie  
van het vicariaat Middelburg in 
‘s-Heerenhoek bekend, dat het 
bisdom opdracht had gegeven voor 
een kunstwerk van de barmhartige 
Samaritaan. Het kunstwerk zal 
blijvend herinneren aan het  
Heilig Jaar van de Barmhartigheid  
(8 december 2015 – 20 november 
2016) en kreeg in april een plaats in 
de tuin van de H. Willibrordusbasiliek 
te Hulst. Na de vesperviering en de 
nieuwjaarstoespraak van vicaris 
Verbeek in de H. Willibrorduskerk 
volgde een ontmoeting in het 
ontmoetingscentrum naast de kerk.

Op 15 januari startte in de  
H. Augustinusparochie te Breda/
Teteringen een nieuwe missionaire 
communiteit van de paters van  

het Goddelijk Woord (SVD). “Vanuit 
Teteringen zijn er honderden paters 
en broeders als missionarissen 
vertrokken naar plaatsen verspreid 
over de hele wereld. Hun doel was de 
liefde van Christus bekend te maken 
door er met hun eigen leven van te 
getuigen,” zei bisschop Liesen in zijn 
openingswoord van de eucharistie-
viering. “Het is een teken van de 
gemeenschap in geloof dat nu  
deze missionarissen bij ons zijn.  
Hun doel is onveranderd: zij leggen 
getuigenis af van de liefde van  
God met hun eigen leven.”

Op zaterdag 21 januari begon  
de actie Kerkbalans. Ook in het  
Bisdom Breda werd de actie ingeluid. 
Dat gebeurde in verschillende 
kerken. Zo luidden in Philippine 
eerste communicanten de klok 
van de parochiekerk. Ondertussen  
deden kinderen op het Domplein in 
Utrecht een succesvolle recordpoging 
klokluiden. Zij lieten samen met hun 
ouders en grootouders 370 klokjes 
klinken. De R.-K. Parochie Heilige 
Geest uit Rijen, Hulten en Molenschot 
in het Bisdom Breda won dit jaar de 

tweede prijs (€ 1000,-) in de wedstrijd 
‘Beste folder Actie Kerkbalans 2017’.

Op 28 januari 2012 nam bisschop 
Liesen de zetel van het Bisdom  
Breda in bezit. Daarmee vierde  
hij in 2017 zijn eerste lustrum.  
De medewerkers van het bisdom-
kantoor stonden tijdens een korte 
bijeenkomst op 30 januari stil bij  
dit jubileum. Vicaris Paul Verbeek 
sprak namens het bisdom de 
bisschop kort toe. De bisschop op 
zijn beurt vertelde dat hij zich thuis 
voelt in het bisdom. Hij memoreerde 
dat hij als 17-jarige was vertrokken  
en na 33 jaar naar Noord-Brabant 
terugkeerde. “Hoewel ik uit 
Oosterhout kom, kende ik hier  
alleen mijn eigen familie nog maar. 
Nu, na vijf jaar bisschop te zijn in 
Breda, mag ik zeggen dat ik me deel 
voel uitmaken van de familie van het 
hele bisdom. Ik heb vertrouwen 
gekregen en kan vertrouwen geven.”

Kapelaan Jochem van Velthoven: “Het is belangrijk te bidden voor het jongerenpastoraat.” (Foto: R. Mangold) (Foto: R. Mangold)
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Op 8 april was in Breda het eerste 
optreden van orkest Suryana  
(‘ons Syrië’). Onder de toehoorders 
waren bisschop Liesen en pastor 
Samuel, priester van de Syrisch-
Orthodoxe Kerk. Na het optreden 
van het orkest begon in de H. 
Antoniuskathedraal de Syrisch-
Orthodoxe viering van Palmzondag.
Het orkest startte met de Syrische 
vluchteling Ibrahim. In Syrië speelde 
hij ook in een orkest. Omdat hij het 
muziek maken miste, wilde hij weer 
gaan spelen in Nederland. Met hulp 
van Fatin Mattey-Eshaw, project-
medewerkster van het project 
‘Vluchtelingen voor Vluchtelingen’ 
van het Bisdom Breda werd het 
orkest opgericht.

In besloten kring vierde mgr. Ernst 
op 8 april zijn honderste verjaardag. 
In de eucharistieviering in de kapel 
van Mater Dei verbond mgr. Liesen 
de lezingen van de dag met de 
wapenspreuk van mgr. Ernst: 
Christus gisteren en vandaag. Na  
de viering volgde een korte receptie. 
Burgemeester Paul Depla deed mgr. 
Ernst een leisteen van de grote kerk 

cadeau. Bisschop Liesen overhan-
digde hem onder meer de felicitaties 
die via de website van het bisdom 
waren gedaan. Mgr. Ernst ontving 
een schriftelijke felicitatie van de 
nuntius. Namens de bisschoppen-
conferentie bracht mgr. Van den 
Hende hem een bezoek.

Op 12 april vond de Chrismamis 
plaats in de H. Bavokerk te Rijs-
bergen. Parochies, instellingen en 
kloosters brachten een gave mee 
voor de Kledingbank Zundert en  
De Wensboom van het Amphia 
ziekenhuis. Aan het eind van de 
viering werd de chrismakaart van  
de bisschop uitgereikt. Deze riep  
op om “niet zuinig” te zijn: “Het delen 
in het leven van Jezus Christus gaat 
door in alle sacramenten van de 

Kerk. Daarom worden jaarlijks oliën 
gewijd voor de sacramenten van 
doopsel, vormsel, wijding en zieken-
zalving. Doe wat God in je hart heeft 
gelegd, en wees daarin niet zuinig. 
Het is de heilige Geest die ons de 
kracht geeft om uit liefde te leven  
en barmhartig te zijn.”

Op zondag 23 april (de Zondag  
van de Goddelijke Barmhartigheid) 
onthulde en zegende bisschop Liesen 
in Hulst een beeld van de barm-
hartige Samaritaan. Het natuur-
stenen beeld staat in de tuin van  
de H. Willibrordusbasiliek. Het is 
ontworpen en vervaardigd door  
Jan Tolboom. Het kunstwerk is een 
aandenken aan het Heilig Jaar van  
de Barmhartigheid (2015-2016). 
Hierin was veel aandacht voor de 
parabel van Jezus over de barm-
hartige Samaritaan (Lucas 10, 25-37). 
Met het Heilig Jaar van de Barm-
hartigheid bracht paus Franciscus  
de lichamelijke en geestelijke werken 
van barmhartigheid heel concreet 
onder de aandacht. Mgr. Liesen 
hoopt dat het beeld aan ieder die  
het ziet dit appèl zal blijven doen.

Op Aswoensdag 1 maart begon de 
Veertigdagentijd. Bisschop Liesen 
was de hoofdcelebrant in de 
eucharistieviering in de H. 
Antoniuskathedraal. Aan het slot  
van de viering overhandigde de 
bisschop de gewijde as aan de 
aanwezige permanente diakens  
van het bisdom. Zij namen die mee 
naar hun parochies om, daar waar 
geen priester aanwezig is om de 
eucharistie te vieren, de gelovigen  
de gewijde as op te leggen. De 
bisschop preekte over de betekenis 
van de Veertigdagentijd voor heel 
ons leven: het vasten gaat over hoe 
we onze persoonlijke behoeften 
bevredigen, aalmoezen raken onze 
inzet voor de ander en het bidden 
raakt onze relatie met God. 
Gedurende de hele Veertigdagentijd 
vonden er activiteiten plaats in de 
parochies in het kader van de 
vastenestafette.

“Wordt andere mensen, met  
een nieuwe visie.” Met deze titel 
verscheen begin maart de pastorale 
brief van Mgr. Liesen. “De situatie 
van het bisdom, en van alle 

bisdommen in Nederland, is er een 
van grote veranderingen en er is 
behoefte aan een visie om zich te 
oriënteren op de toekomst,” schreef 
de bisschop. De Kerk heeft te maken 
met grote, getalsmatige verande-
ringen. Maar we leven ook in een 
veranderend tijdvak. In de brief 
reikte de bisschop drie stappen  
aan: de persoonlijke relatie met God, 
de bewuste keuze om gelovig in de 
wereld te staan, de betrokkenheid  
op de ander.

Aan de vooravond van de verkie-
zingen op 15 maart stond de 
bijeenkomst in het bisschopshuis 
voor pastorale beroepskrachten op  
6 maart in het teken van de sociale 
leer van de Kerk. Diaken Fred van 
Iersel verzorgde een inleiding over  
de dragende waarden waarop het 
beleid en wetgeving zich kunnen 
baseren. Voorafgaand aan deze 
verkiezingen schreven de 
Nederlandse bisschoppen een  
brief aan de gelovigen. De brief 
noemt belangrijke onderwerpen uit 
het katholiek sociaal denken en roept 
op tot zorg voor elkaar en solidariteit. 

De afgelopen jaren was de canonieke 
parochievisitatie verbonden met 
een bezoek van de bisschop aan de 
parochies. Begin maart maakte de 
bisschop in een brief aan parochies, 
caritas instellingen en pastorale 
teams bekend dat de parochie-
visitaties bij de vicariaten worden 
belegd. De canonieke visitaties 
werden in het verleden ook 
gehouden door de dekens en later 
de vicarissen. Vicaris Paul Verbeek 
houdt de parochievisitaties namens 
de bisschop. Hij wordt ondersteund 
bij de visitaties door de stafmede-
werker en het secretariaat van het 
vicariaat Middelburg en de stafmede-
werker en het secretariaat van het 
vicariaat Breda.

Tijdens de jaarlijkse Voortgezette 
Pastorale Vorming spraken de 
beroepskrachten in het bisdom op  
22 maart over de christelijke missie 
in een postchristelijke omgeving.  
Ze deden dit aan de hand van het 
boek ‘Vreemdelingen en priesters’ 
van Stefan Paas.
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Het beeld van de barmhartige Samaritaan is een blijvende herinnering aan het Jaar van de Barmhartigheid. (Foto: R. Mangold) (Foto: R. Mangold)
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Op 13 mei wijdden de Nederlandse 
bisschoppen in de Onze-Lieve-
Vrouwebasiliek in Maastricht tijdens 
een vesperviering hun bisdommen 
en alle mensen die in de bisdommen 
wonen, toe aan het Onbevlekte Hart 
van Maria. Hiermee vertrouwden  
zij de bisdommen toe aan het gebed 
van Maria. Maria bewaart onze 
zorgen en noden in haar hart en 
brengt alles bij Christus en de Vader. 
Aanleiding voor de toewijding was 
het jubileumjaar van de verschij-
ningen van Maria in Fatima. Van 13 
mei tot 13 oktober 1917 verscheen 
Maria zes keer aan drie herders-
kinderen. Vanwege het jubileumjaar 
van de verschijningen werden 
gebedsprentjes gedrukt, die ook in 
het Bisdom Breda werden verspreid. 
In het Bisdom Breda concentreert de 
devotie voor Onze Lieve Vrouw van 
Fatima zich op twee plaatsen: 
Sprundel en Moerdijk. In Sprundel 
stamt de verering van kort na de 
Tweede Wereldoorlog (1948).  
In Moerdijk staat sinds 1957 een 
beeld, dat in 1956 en in 1960 een 
rondtocht door het bisdom maakte. 
Vanwege het 100-jarig jubileum van 

de verschijningen was er in 2017 
opnieuw een rondgang door het 
bisdom (13 mei – 13 oktober 2017).

Op vrijdagavond 19 mei overleed 
mgr. Ernst. Hij was van 1967 tot  
1992 bisschop van Breda en 
apostolisch administrator tot  
26 november 1994, toen bisschop 
Muskens hem opvolgde. De avond 
voor de uitvaart lag mgr. Ernst op 
sobere wijze opgebaard in een 
eenvoudige kist in de H. Antonius-
kathedraal en werd het avondgebed 
voor de overledene gebeden. 
Op maandag 29 mei woonden bijna 
400 mensen de uitvaartmis bij in de 
H. Antoniuskathedraal. Mgr. Liesen 
was hoofdcelebrant en hield de 
homilie. Bisschop Van den Hende, 
voorzitter van de Nederlandse 
bisschoppenconferentie en 
voormalig bisschop van Breda, en 
mgr. A. Cavalli, de pauselijk nuntius 
in Nederland, concelebreerden. 
Diverse Nederlandse bisschoppen  
en emeriti-bisschoppen namen deel 
aan de uitvaartplechtigheid. Er waren 
verschillende vertegenwoordigers 
van de burgerlijke overheid en er was 

een grote deelname van priesters en 
religieuzen uit het bisdom. Bisschop 
Liesen stond in zijn homilie stil bij  
de wapenspreuk van bisschop Ernst  
en van daaruit bij zijn persoon.  
Mgr. Ernst nam de tijd voor gebed, 
voor het vieren van de sacramenten 
en had een grote dienstbaarheid en 
inzet voor het geluk van de naaste. 
Bisschop Liesen sprak over het 
arbeidspastoraat, zijn inzet voor 
sociale gerechtigheid en vrede en  
zijn betrokkenheid op Pax Christi. 
Bisschop Ernst nam de tijd om naar 
anderen te luisteren en met volle 
aandacht bij hen te zijn.  
Het gedachtegoed van de joodse 
filosoof Emmanuel Levinas hielp  
hem daarbij. Namens de familie 
sprak nicht Claar Spierdijk een in 
memoriam uit. Een klein gezelschap 
begeleidde het lichaam van mgr. 
Ernst naar begraafplaats Zuylen, 
waar mgr. Ernst te ruste werd gelegd 
in het graf van de bisschoppen naast 
zijn voorganger mgr. De Vet.

Parochies hebben veel communi-
catiemiddelen tot hun beschikking. 
Met Kerkbalans en rond bijzondere 
activiteiten kan de parochie een 
breed publiek aanspreken. Dat  
geldt ook voor berichtgeving over 
diaconale activiteiten. Daarom 
verscheen in juni een bisdom-
magazine over communicatie  
in de parochie, met onder meer 
aandacht voor de cursus diaconale 
journalistiek van het Sint Franciscus-
centrum, praktijkervaringen en 
informatie over social media. 
 
Wereldwijd werd 500 jaar Reformatie 
herdacht. In het Bisdom Breda 
kwamen op 13 juni emeriti en 
pastoraal werk(st)ers met pensioen 
bij elkaar in het klooster van de 
broeders van Huijbergen. Zij kregen 
een presentatie van dr. Margriet 
Gosker over het leven en werk van 
Maarten Luther. Margriet Gosker  
is predikante van de Protestantse 
Kerk in Nederland. Ze leidde de 
herdenking van 500 jaar Reformatie. 

Op 19 juni leidde diaken Wim Tobé 
de ontmoeting van het bisdom en de 

caritasinstellingen in de bijruimte  
bij de Vredeskerk in Steenbergen. 
Secretaris-generaal Ben Hartmann 
lichtte de diocesane diaconale 
projecten toe en econoom Marianne 
Aarts de financiële cijfers van 2016 
en 2017. Projectmedewerker Marc  
de Koning gaf meer informatie over 
het diaconale project ‘Parochies aan 
de slag voor kwetsbaren’. Later op  
de avond legde hij met een video de 
werking van de diaconale kennisbank 
uit. De kennisbank is er voor kerkelijk 
(vrijwilligers)kader. Een persoonlijke 
inlogcode geeft toegang tot infor-
matie en praktische handreikingen.

Parochies in het Bisdom Breda 
krijgen te maken met een nieuwe 
automatisering. De Europese Unie 
schrijft in privacywetgeving voor  
dat mensen vanaf mei 2018 hun 
gegevens moeten kunnen inzien, 
waar deze bewaard worden. In  
het huidige Navision zou dit te 
ingewikkeld worden. Op 27 juni 
kregen penningmeesters en 
andere financiële bestuurders  
op Bovendonk in Hoeven een 
toelichting. Op 30 juni 2019 

moeten alle parochies over zijn 
gegaan naar de nieuwe automati-
sering. De voordelen van de nieuwe 
automatisering zijn onder meer 
betere functionaliteit en meer 
gebruiksvriendelijkheid.

In juni introduceerde mgr. Liesen  
de functie van pastoraal assistent  
in het bisdom. In 2015 startte het 
Sint Franciscuscentrum een 
vormingsprogramma voor vrij-
willigers. De eerste twee jaar van  
dit programma omvatten een 
verdiepende geloofscursus. Het 
derde jaar was bedoeld als extra 
studie- en stagejaar voor diegenen 
die pastoraal assistent zouden willen 
worden. De pastoraal assistenten  
die met bisschoppelijke zending gaan 
werken, zullen hun taken uitoefenen 
onder directe verantwoordelijkheid 
van de pastoors. De pastoors kunnen 
wanneer zij dit wenselijk achten en in 
samenspraak met hun pastoraal 
team uit de mensen die de tweejarige 
geloofscursus hebben gevolgd 
kandidaten aanmelden voor het 
opleidingsjaar pastoraal assistent.
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(Foto: J. Wouters)Uitvaart van mgr. Ernst in de H. Antoniuskathedraal in Breda. (Foto: Ramon Mangold)
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Bisschop Liesen bracht op maandag 
28 augustus een bezoek aan 
ZorgSaam, de Blaauwe Hoeve, 
in Hulst. Het bezoek vond plaats 
in het verlengde van de Antonius 
Academie over zorg voor ouderen 
(18 mei 2017). De bisschop werd 
welkom geheten door de heer  
Van der Maas van de Raad van 
Bestuur en de heer Bakker, specialist 
ouderengeneeskunde en medisch 
manager cluster kortdurende zorg. 
Mgr. Liesen ontmoette cliënten en 
vrijwilligers in de kapel op het terrein. 
Het is een grote groep vrijwilligers, 
die zich inzet op deze en andere 
locaties van ZorgSaam. De kapel  
zelf is een erfenis van zusters 
Franciscanessen. Ooit waren er 
vijftien zusters werkzaam in de 
instelling. Daarnaast werkten er  
ook zusters in het ziekenhuis.  
Diaken Kees van Geloof leidde de 
bisschop rond, samen met pastoraal 
werkster Henny de Koning. De 
Blaauwe Hoeve is onderdeel van 
ZorgSaam. De organisatie is in heel 
Zeeuws-Vlaanderen actief op het 
gebied van thuiszorg en ouderenzorg 
en heeft ook een ziekenhuis. Op de 

locatie de Blaauwe Hoeve wordt  
zorg verleend aan mensen met een 
lichamelijke beperking en mensen 
met dementie. Er is een senioren-
kliniek voor mensen die herstellen 
van een operatie voordat ze weer 
naar huis kunnen en een hospice. 
Er zijn veel voorzieningen en vrij-
willigers die bewoners helpen om 
van a naar b te komen op het terrein.

De bisschop en vrijwilligers van  
De Blaauwe Hoeve baden in de 
afsluitende ontmoeting in de kapel. 
De bisschop vertelde daarbij over  
de Antonius Academie over zorg 
voor ouderen, waaraan diaken  
Van Geloof deelnam. Bisschop 
Liesen: “We zijn als bisdom echt 
bezorgd over belangrijke aspecten 
van de maatschappij, zoals de zorg 
voor oude mensen.” In de zorg voor  
een ander licht iets op van wat het 
betekent om christen te zijn. “Als  
je niet zelf in het middelpunt staat, 
maar die ander, gebeurt er iets  
met je. Dan kan het beste in je naar 
boven komen.” Aan de heer Van der 
Maas overhandigde de bisschop tot 
slot een beeld van de barmhartige 

Samaritaan, een replica van het 
beeld dat in Hulst herinnert aan  
het Heilig Jaar van de Barmhartigheid 
(2015-2016). Bisschop Liesen: “Het 
beeld laat zien hoe de barmhartige 
Samaritaan zich bekommert om de 
gewonde reiziger, die een vreemde-
ling was. Christus vertelt die parabel 
als een voorbeeld om na te volgen.” 
En tegen de vrijwilligers: “Misschien 
ziet u uzelf niet zo, maar het is wel 
wat u doet.” De bisschop sloot af met 
gebed en zegende de aanwezigen.

Katholiekleven.nl maakte een video 
van het werkbezoek van de bisschop. 
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Zorgvrijwilligers zijn als een barmhartige Samaritaan, vertelde mgr. Liesen bij het bezoek aan ZorgSaam in Hulst. (Foto: R. Mangold)
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De diakenwijding van Stefan Lange door mgr. Liesen op 2 juli vond plaats in de basiliek Sint Jan de Doper in Oosterhout. (Foto: J. Wouters)

“Jongeren in deze tijd hebben keuze 
uit ontzettend veel mogelijkheden. 
Dat biedt kansen, maar brengt ook 
spanning met zich mee bij het maken 
van keuzes.” Dit was een van de op- 
merkingen op 2 juli bij de bijeen-
komst rondom de bisschoppen-
synode over ‘Jongeren, het geloof en 
de onderscheiding van de roeping’. 
Vanwege deze synode (oktober 2018) 
riep de paus wereldwijd jongeren  
op om van zich te laten horen.  
Oud vicaris-generaal Vincent 
Schoenmakers gaf telkens een 
inleiding op een thema uit het 
Voorbereidend Document, en leidde 
samen met jongerenwerkster Nina 
Mertens het gesprek. Thema’s als 
roeping en wereldbeeld kwamen aan 
bod, de kansen en uitdagingen voor 
jongeren in de huidige samenleving, 
de algemene roeping naar volheid 
van leven en liefde en hoe jongeren 
deze kunnen vormgeven in hun 
bestaan. Ook werd er gesproken 
over de plaats van de Kerk in de 
samenleving, en op welke manieren 
jongeren zich verbonden voelen met 
de Kerk. Aan het eind van de middag 
werden de kernboodschappen van 

de dag gepresenteerd aan bisschop 
Liesen.

Door handoplegging en gebed  
wijdde bisschop Liesen op 2 juli 
Stefan Lange tot permanent diaken 
voor het Bisdom Breda.  
De wijdingsplechtigheid vond plaats 
in de basiliek Sint Jan de Doper in 
Oosterhout. Stefan Lange is gehuwd 
met Karin Lange – van der Velde en 
vader van drie dochters. Rector 
Norbert Schnell karakteriseerde in 
zijn aanbevelingswoord Stefan Lange 
als een echte gezinsman, die samen 
met zijn gezin een tweede familie 
heeft gevonden in de gemeenschap 
Chemin Neuf. Bisschop Liesen 
knoopte in zijn homilie aan bij het 
evangelie van de dag (Matteüs 10,  
37-42). Jezus vraagt, aldus de 
bisschop, om je hart. “Kiezen voor 
Jezus is niet alleen maar iets van je 
verstand: dat je Hem kiest, omdat  
je inziet dat Hij goed is. Kiezen  
voor Jezus is ook niet iets van je 
wilskracht: niet gij hebt Mij gekozen, 
maar Ik u,” preekte de bisschop. 
“Kiezen voor Jezus is een kwestie  
van liefde, een kwestie niet alleen 

van verstand of wil, maar eerst van 
het hart.” Liefde, zo leert onze 
menselijke ervaring, is iets wat ons 
overstijgt, iets wat ons kan over-
vallen. Bisschop Liesen zei tot Stefan: 
“De liefde voor Jezus heeft zich 
opgedrongen aan je hart en je hebt 
ze aangenomen. De liefde voor Karin 
en jullie dochters is daardoor niet 
minder, maar juist meer geworden 
en zij hebben je daarin ook bevestigd. 
Je komt uit een werkzaam leven, 
waarin je gewend bent aan grote 
inzet, duidelijke afspraken en heldere 
kaders. Dat zal je helpen om als 
diaken doorzichtig te leven en te 
werken vanuit de liefde voor Christus.” 
Bisschop Liesen benoemde Stefan 
Lange tot diaken in de H. 
Catharinaparochie te Oosterhout. 
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Op 7 oktober kwamen vormelingen 
en ouders en begeleiders bij elkaar  
in de Onze Lieve Vrouw van Lourdes-
kerk te Bergen op Zoom voor de 
vormelingendag ‘Lopend vuurtje’.  
De dag begon met een eucharistie-
viering, waarin bisschop Liesen de 
hoofdcelebrant was. De verschillende 
vormheren concelebreerden. 
Diocesaan jongerenwerkster Nina 
Mertens ondersteunde de liturgie 
met gezang. Pastoraal werkster  
Fredi Hagedoorn vervulde de rol  
van commentator en lichtte zo de 
afzonderlijke delen van de eucharis-
tieviering toe. Het evangelie ging  
over de wijze en dwaze maagden  
die met olielampjes op de Bruide-
gom wachten (Matteüs 25, 1-13).  
Elke vormeling kreeg één olielampje.  
De bisschop nodigde de vormelingen 
in zijn homilie uit hun lampje bran-
dend te houden door het elke dag 
een minuut aan te steken, en alleen 
of samen met hun ouders tot God  
te bidden en het licht uit te dragen.  
Na de eucharistieviering volgden 
ouders en vormelingen een eigen 
programma. De jongeren speelden 
het ‘vlammenspel’. Zij verzamelden 

letters, waarvoor ze kennisvragen 
beantwoordden over de Bijbel en  
het geloof. Ze kregen ook letters  
na ontmoetingen met personen  
die door de Geest geraakt zijn, zoals 
een heilige of iemand die met een 
kloosterorde verbonden was. De 
letters vormden de bede: ‘Geest  
van God, kom in ons hart.’ Dit is de 
centrale vraag van de dag. De dag 
werd besloten in de Lourdeskerk. 
Daar ontvingen de vormelingen 
persoonlijk de zegen van de  
bisschop of een van de vormheren.
 
Het beeld van Onze Lieve Vrouw van 
Fatima keerde op vrijdag 13 oktober 
terug in Zevenbergschen Hoek na 
een rondtocht door het bisdom van 
vijf maanden. Dit werd gemarkeerd 
met een eucharistieviering in de 
H. Bartholomeuskerk te Zeven-
bergschen Hoek. De viering opende 
met het bidden van de rozenkrans 
met de aanroepingen van Fatima, 
zoals Maria in Fatima aan de 
gelovigen gevraagd heeft. De 
gelovigen overwogen de blijde 
geheimen. Tijdens de eucharistie-
viering sprak bisschop Liesen de 

homilie uit. De bisschop knoopte aan 
bij de evangelielezing over Maria en 
Jozef die Jezus als kind terugvinden  
in de tempel van Jeruzalem, nadat ze 
Hem zijn kwijtgeraakt (Lucasevangelie).  
Op onze zoektocht naar God is Maria 
een goede steun. Ze blijft zoeken en 
wat ze dan mag ontvangen is te groot 
voor haar verstand. Ze begrijpt het 
niet maar bewaart het wel zorgvuldig 
in haar hart. Ook al begrijpen we in 
concrete omstandigheden niet altijd 
wat God bedoelt, we kunnen, aldus 
bisschop Liesen, zoals Maria alles in 
ons hart bewaren en het overwegen 
zonder de moed op te geven of 
onverschillig te worden.

“Evangelisatie is niet ‘een’ taak van  
de kerk maar dé taak,” aldus Mirjam 
Spruit op de bijeenkomst in het 
bisschopshuis van 4 september.  
Zij is stafmedewerkster van het 
Centrum voor Parochiespiritualiteit 
(CPS) in Nijmegen. Sinds het Tweede 
Vaticaans Concilie (1962-1965) 
spreekt het leergezag herhaaldelijk 
over evangelisatie. Paus Johannes 
Paulus II introduceerde in 1983 de 
term ‘nieuwe evangelisatie’. Het  
gaat om een evangelisatie die  
nieuw is in geestdrift, methode en 
uitdrukkingswijze. Ze is met name 
gericht op ‘christelijke gebieden’.  
Het gaat om het hervinden van de 
innerlijke motivatie als persoon en 
gemeenschap. Elke gelovige deelt  
in de opdracht tot evangelisatie.  
Elke gelovige is geroepen tot 
evangelisatie in het leven van elke 
dag, met woorden en daden. 

Op 10 september 2017 deden 
verschillende parochies en parochie-
kernen mee met ‘Back to Church: 
kerkproeverij’. Het was dit jaar de 
eerste keer dat deze in Nederland 
plaatsvond. Op de bisdomwebsite 

vertelden enkele parochies over 
hun ervaringen. ‘Back to Church: 
kerkproeverij’ is een Engels initiatief. 
Daar is de Back to Church Sunday 
een jaarlijks terugkerend fenomeen. 
Kerkgangers vragen vrienden, 
collegae of familieleden om op een 
zondag mee naar de kerk te gaan.

Op 29 september vond op Bovendonk 
in Hoeven de afscheidsreceptie
plaats van econoom Gerard de Rooij. 
Tijdens de drukbezochte receptie 
ontving hij uit handen van de 
bisschop de pauselijke oorkonde, 
waaruit blijkt dat hij benoemd is tot 
ridder in de Orde van Sint-Silvester. 
Bisschop Liesen speldde hem de 
versierselen op. Gerard blijft één  
dag in de week werkzaam voor 
Bovendonk exploitatie en Beheer. 
Daarnaast blijft hij betrokken bij  
de Volksabdij in Ossendrecht en  
de Woerdemansstichting. Deze 
stichting beheert een fonds dat 
bestemd is voor de opleiding en 
vorming van late roepingen. Op  
het bisdomkantoor in Breda zijn  
zijn taken overgenomen door 
econoom Marianne Aarts.

Op 26 september was er voor de 
eerste keer een bisdombreed 
pastoor-teamleidersoverleg.  
Het overleg met de vicaris en 
stafmedewerker van het vicariaat 
vindt normaliter elk kwartaal per 
vicariaat plaats. Sommige thema’s 
spelen in beide vicariaten. Daarom 
kwamen deze keer de pastoors en 
teamleiders uit het hele bisdom 
samen. In de Johanneszaal in 
Bovendonk blikten ze terug op  
de VPV-dag (Voortgezette Pastorale 
Vorming) en spraken over het 
diocesaan beleid met betrekking  
tot het gebruik van kerkgebouwen. 
Geerten Kok, bisschoppelijk gede-
legeerde kerkopbouw, lichtte de 
mogelijkheden toe die parochies 
hebben bij het benutten van hun 
kerkgebouwen. Alle parochies  
stellen gebouwenplannen op,  
waarin aangegeven wordt welke 
bestemmingen de (kerk)gebouwen 
van de parochie krijgen. Kerkge-
bouwen die voor de eredienst 
bestemd blijven kunnen een functie 
krijgen als parochiekerk, als kerk,  
of als kapel. Dat maakt maatwerk  
in een parochie mogelijk.
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Op 13 oktober keerde het beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima terug in Zevenbergschen Hoek. (Foto: J. Wouters) (Foto: R. Mangold)
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In december verscheen een nieuwe 
uitgave in de reeks magazines 
‘Geloven in de parochie’. De bladen 
brengen in beeld hoe parochies  
zich na een samenvoeging verder 
ontwikkelen. De parochie H. 
Bernardus van Clairvaux werd op  
1 september 2013 opgericht. De 
parochie heeft parochiekernen  
in Bosschenhoofd, Hoeven, Ouden-
bosch, Oud Gastel, Standdaarbuiten 
en Stampersgat. “We moeten vanuit 
het evangelie werken aan vrede en 
gerechtigheid. Het is de blijde bood- 
schap van Jezus die ons daartoe 
aanzet,” vertelt pastoor Maickel 
Prasing in het openingsartikel.  
“Laatst nog lazen we bij een uitvaart 
de zaligsprekingen (Matteüs 5, 1-12a) 
over de mensen die in nood zijn en 
de mensen die de nood oplossen. 
Dat zijn mensen naar Jezus’ hart. Met 
een uitnodigende liturgie en actieve 
diaconie laten we zien dat we er zijn 
voor mensen in nood en mensen die 
kwetsbaar zijn.”

“Het mooie van Kerstmis is, dat  
God naar ons toekomt. Hij neemt het 
initiatief.” Dit zei bisschop Liesen op 

zondag 24 december in het Geloofs-
gesprek. “God deelt ons leven en 
komt dicht bij ons. Zozeer gaan wij 
God ter harte,” aldus de bisschop. 
“Kerstmis is het nieuwe initiatief  
van God, dat alle verwachtingen te 
boven gaat. Jezus is de ware wijnstok, 
waarop we ons kunnen enten en  
dan komt je leven tot bloei tot vrucht-
baarheid.” Die vruchtbaarheid zit 
hem niet in termen van je bank-
rekening, een tweede huis of 
vakanties. Bisschop Liesen: “Een 
vruchtbaar leven is een leven dat  
niet meer om zichzelf draait, maar 
waar je een open hand hebt voor  
de ander. Zoals God zelf. En dan 
merk je dat je meer kunt dan je 
dacht.” De bisschop was daarna 
celebrant in de mediaviering  
vanuit de Laurentiuskerk in Breda. 
In 2018 vinden de mediavieringen  
in het Bisdom Breda plaats vanuit  
de basiliek van de H. Johannes de  
Doper in Oosterhout met pastoor 
Han Akkermans van de H. 
Catharinaparochie als celebrant.

In een podcast (internetradio) die  
in december online kwam, gaat 

bisschop Liesen in gesprek met  
www.katholiekleven.nl. 
De bisschop vertelt hoe hij ontdekte 
dat de Bijbel meer is dan een boek. 
“Ik was 17 en de tekst die ik las liet 
zien hoe iemand alles wat hij heeft  
in kan ruilen voor God. Dat was  
voor mij een bevestiging, een soort 
ontdekking ook. Niemand heeft  
daar ooit zo duidelijk met mij over 
gesproken als ik het daar kon lezen.” 
In oktober 2018 vindt in Rome een 
bisschoppensynode plaats over 
jongeren, geloof en roeping. “Het is 
goed dat bisschoppen en kardinalen 
zich om jongeren bekommeren,”  
zegt de bisschop. “Jongeren horen 
integraal bij wie wij zijn als Kerk.  
En elke kardinaal, elke bisschop is  
als jongere begonnen.”

De ontmoetingsdag voor emeriti en 
pastoraal werk(st)ers met pensioen 
vond plaats op vrijdag 3 november 
op Bovendonk. Zr. Noëla Polet is 
sinds 2008 met pensioen als pasto-
raal werkster. Ze nam haar oud-
collega’s mee in het verhaal van  
het proefschrift dat zij schreef over 
Adélaïde Marie Champion de Cicé 
(1749-1818). Dit is de eerste overste 
van de Sociëteit van de Dochters  
van het Hart van Maria, de religieuze 
gemeenschap waartoe Noëla Polet 
behoort.

De bijeenkomst van de gebedskring 
voor roepingen van het bisdom op  
6 november (Willibrordzondag)  
stond in het teken van de heilige 
Willibrordus (658-739). De gebeds-
kring kwam bijeen in de H. Antonius-
kathedraal. Rector Schnell heette de 
leden van de gebedskring welkom. 
Vicaris Paul Verbeek stond in een 
voordracht stil bij de betekenis  
van de heilige Willibrord.

Op 7 november vond op Bovendonk 
in Hoeven de jaarlijkse middag voor 
religieuzen plaats. Bisschop Liesen 

opende met gebed en verwelkomde 
de deelnemers. Daaronder waren 
bekende en ook nieuwe gezichten, 
zoals de missionaire gemeenschap 
van de Paters van de Sociëteit van 
het Goddelijk Woord uit Breda-
Noord. Pater Marc Lindeijer sj sprak 
op deze middag over paus Franciscus 
die de religieuzen oproept om te 
dromen. Aan het begin van elk 
religieus instituut ligt een droom, 
aldus pater Lindeijer.

“We hebben het over bijzondere 
gebouwen met een materieel aspect 
en een immaterieel aspect. Met 
beide aspecten moet wat gedaan 
worden als het gaat om de toekomst 
van de gebouwen,“ aldus Mgr. Liesen 
bij de opening van de Brabantse 
Open Kerkendag op 26 november 
(St. Joachim kerk in De Moer). 
Pastoor-vicaris Paul Verbeek was  
lid van de kerngroep van de Open 
Kerkendag Brabant. Hij vertelde  
op de bisdomwebsite: “Deze dag is 
een unieke kans om je te laten zien.  
In de Open Kerkendag werken we 
samen met partners die zeggen: 
dit is erfgoed, jullie hebben een 

geloofsverhaal te vertellen.”  
In totaal deden 42 kerken in het 
Bisdom Breda mee met de Open 
Kerkendag. De bisdommen Breda  
en ’s-Hertogenbosch maakten een 
Bisdommagazine waarmee parochies 
bezoekers welkom konden heten. 
Hierin werd een plattegrond van het 
kerkgebouw opgenomen. Met uitleg 
over de sacramenten en de werken 
van barmhartigheid werd bovendien 
beschreven wat er in de kerkgebou-
wen wordt gevierd en hoe gelovigen 
in Jezus’ Naam omzien naar mensen 
in nood.

Eind november werd in de vicariaten 
Middelburg en Breda een bijeen-
komst georganiseerd voor caritas 
instellingen en anderen diaconaal 
geïnteresseerden. Er werden  
korte presentaties gegeven van 
inspirerende diaconale activiteiten 
in onder meer Roosendaal, Rijen, 
Raamsdonkveer en Etten-Leur.
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De Bernardus van Clairvaux parochie stond centraal in het Magazine ‘Geloven in de parochie’. (Foto: R. Mangold)Ook de H. Antoniuskathedraal in Breda deed mee met de Brabantse Open Kerkendag. (Foto: J. Wouters)
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Op 1 september 2017 startte het 
nieuwe studiejaar met 4 nieuwe 
studenten, waarvan 3 in het eerste 
jaar en 1 als zij-instromer voor de 
pastorale stage. 
De opleiding telde aan het begin  
van het studiejaar 16 studenten: 
-  8 priesterstudenten en  
 8 diakenkandidaten 

De studenten zijn afkomstig uit: 
- Bisdom Breda: 1 diakenkandidaat 
-  Bisdom Rotterdam: 2 priester-

studenten en 6 diakenkandidaten
-  Aartsbisdom Utrecht:  

1 priesterstudent 
-  Aartsbisdom Mechelen-Brussel:  

1 priesterstudent
-  Bisdom Antwerpen:  

2 priesterstudenten 
-  Bisdom Groningen-Leeuwarden:  

1 priesterstudent en  
1 diakenkandidaat 

-  Chaldeeuws-Katholieke Kerk:  
1 priesterstudent 

Bij de start van het studiejaar stu-
deerde 1 priesterstudent voor het 
Bisdom Breda in Utrecht theologie 
aan de Fontys Hogeschool Levens-
beschouwing en Theologie.

In 2017 werden 5 studenten van 
Bovendonk gewijd. Op 10 juni is  
Eli Stok (Bisdom Rotterdam) priester 
gewijd in de kathedraal van het 
bisdom Rotterdam. Hij volgde de 
pastorale stage op Bovendonk.  

Op 2 juli 2017 ontving Stefan Lange 
(Bisdom Breda) de diakenwijding  
in de basiliek te Oosterhout. Op  
21 mei 2017 ontving Ronald den 
Hartog (Aartsbisdom Utrecht) de 
diakenwijding in de kapel van 
Bovendonk. Kardinaal Eijk wijdde  
hem op 11 november priester in  
de kathedraal in Utrecht. Op 18 
november 2017 ontvingen Peter 
Winnubst (Bisdom Rotterdam) en 
Daan Huntjens (Bisdom Rotterdam)  
de diakenwijding in de kathedraal van 
Rotterdam. Daan Huntjes volgde de 
pastorale stage op Bovendonk en 
wordt later priester gewijd.

Nadat Bovendonk in september 2016 
een nieuwe spirituaal verwelkomde 
in pastoor Ype de Jong (Bisdom 
Rotterdam), werd per 1 februari 2017  
Marc Lindeijer sj tweede spirituaal.

Op zaterdag 4 maart bracht Mgr. 
Cavalli, de apostolisch nuntius, een 
bezoek aan de Priester- en Diaken-
opleiding Bovendonk te Hoeven. 

Op 28 juni kwam een nieuwe video 
van Bovendonk/Bisdom Breda uit met 
uitleg over de diakenwijding. De video 
bevat beelden van de diakenwijding 
van Ronald den Hartog door kardinaal 
Eijk (21 mei 2017). De onderdelen van 
de diakenwijding komen in beeld met 
hun betekenis. 

Van 10 tot 25 september namen  
drie diakens van het bisdom 
Paramaribo op Bovendonk deel  
aan een Voortgezette Pastorale 
Vorming. Oud-vicaris-generaal  
Vincent Schoenmakers coördineerde 
het programma in samenwerking  
met Bovendonk.

Op 16 december was kardinaal Eijk te 
gast op Bovendonk. Hij sprak voor de 
studenten en stafleden over het 
onderwerp voltooid leven.

Voor oud-studenten verzorgt 
Bovendonk jaarlijks een Bovendonk 
Academie. Rond het vieren van de 
eucharistie, gezamenlijk gebed, studie 
en ontspanning, worden ontwerpen 
besproken die de pastorale praktijk 
betreffen. In november 2017 was  
het onderwerp ‘Nieuwe Evangelisatie’.  
Aan de Bovendonk Academie doen 
gemiddeld zo’n 8 tot 10 oud-studenten 
mee.

Aan de jaarlijkse Masterclass  
Geestelijke Begeleiding voor priesters 
in het parochiepastoraat nemen 
priesters uit heel Nederland  
en ook uit Vlaanderen deel. In 2017 
was het onderwerp Geestelijke 
Begeleiding en Jongeren. Gemiddeld 
zo’n 15 tot 20 priesters schrijven zich 
jaarlijks voor de Masterclass in.

2017 heeft voor het Sint Franciscus-
centrum, centrum voor vorming en 
diaconale actie van het Bisdom Breda, 
een verdere verworteling en bloei 
gebracht. In maart bracht mgr. Liesen 
zijn pastorale brief uit. Daarin roept hij 
op met het oog op de toekomst van 
Kerk en geloof zich op drie stappen te 
richten, namelijk verdieping van de 
relatie met God, verdieping en 
verinnerlijking van het geloof en 
getuigen van het geloof in leven en 
naastenliefde in de ontmoeting met 
de ander. Op verzoek van de bisschop 
ordende het Sint Franciscuscentrum 
de activiteiten volgens deze drie 
stappen. Op de website van het  
Sint Franciscuscentrum zijn deze terug 
te vinden onder de knoppen ‘gebed’, 
‘vorming’ en ‘ontmoeting’. Daarmee 
zijn de werkzaamheden van het Sint 
Franciscuscentrum nog duidelijker 
ingebed in de visie van de bisschop. 
Versterking van de organisatie was  
er in de persoon van Corry van den 
Bosch, die de secretariële 
ondersteuning verzorgt.

Bijzondere aandacht is uitgegaan naar 
de ‘nieuwe evangelisatie’, waarvan de 
drie stappen van de bisschop een 
uitwerking zijn. Onder het motto dat 
aan de heilige Franciscus wordt 
toegeschreven ‘Verkondig het 
evangelie, desnoods met woorden’ 
hebben verschillende sprekers wegen 
belicht, zoals in diaconie, kunst en 

devotie, om het geloof opnieuw voor 
te stellen en uit te nodigen mee te 
doen in een leven en werken in geloof.

Kortheidshalve volgt van elk project 
één vermeldenswaardige ontwik-
keling. In het jongerenwerk is op 
verzoek van de paus aandacht 
besteed aan de vragen ter voor-
bereiding op de bisschoppensynode  
in oktober 2018 over jongeren. 
In het gezinspastoraat heeft voor  
het eerst en onder grote deelname 
het geloofsfeest plaatsgevonden.  
In het project om de diaconie in de 
parochies meer zichtbaar te maken 
bleek de cursus diaconale journa-
listiek een schot in de roos. In het 
project om een diaconaal netwerk  
in Breda verder uit te bouwen is de 
start van een diaconale moestuin 
voorbereid. In het project ten dienst 
van de vluchtelingen is een aantal 
goede bijeenkomsten van gevluchte 
christenen uit het Midden-Oosten 
gehouden.

Twee projectmedewerkers namen 
afscheid, omdat hun project de 
eindtermijn had bereikt: Ad van 
Loveren en Simon Dankers. In het 
project ten behoeve van baanlozen 
heeft Ad onder meer lotgenoten  
en parochianen in Bergen op Zoom 
bijeengebracht. Zijn ervaringen  
heeft hij gedeeld aan de hand van 
de vertoning en bespreking van de  

film ‘I, Daniel Blake’. De inzet voor 
kwetsbare jongeren heeft Simon  
in de vorm gegoten van huiswerk-
begeleiding. Het initiatief dat hij heeft 
genomen in Breda en Roosendaal is 
overgedragen aan lokale vrijwilligers. 
In Breda vindt voortzetting plaats  
in een van onze andere diaconale 
projecten. Zowel Ad als Simon  
delen hun ervaringen in door hen  
nagelaten handreikingen.

Op het vlak van de vorming is  
vooral vermeldenswaard dat vier 
deelnemers zijn begonnen aan  
een opleidingsjaar voor pastoraal 
assistent, om pastorale teams te 
ondersteunen in hun werkzaam-
heden. Veel belangstelling is gebleken 
voor de geloofscursus, die in 2017 is 
gestart in Terneuzen. Ditzelfde geldt 
voor het misdienaarsweekend, 
waarvan het initiatief aan het Sint 
Franciscuscentrum is overgedragen  
en dat dit jaar in Oudenbosch werd 
gehouden.

Tenslotte zijn de eerste voorberei-
dingen getroffen voor een inhoudelijk 
voorprogramma met activiteiten over 
benedictijnse spiritualiteit en levens-
wijze in aanloop naar de bisdom-
bedevaart. De bedevaart is gepland 
van 12 tot 19 oktober 2019 en staat 
in het teken van de heilige Benedictus 
en het devies ‘bid en werk’ van de 
door hem gestichte orde.

PRIESTER- EN DIAKEN-
OPLEIDING BOVENDONK

SINT FRANCISCUS-
CENTRUM 

(Foto: J. Wouters) (Foto:R. Mangold)
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EXPLOITATIEREKENING 2016
Werkelijk 2016 Begroot 2016 Werkelijk 2015

BATEN € € €

Opbrengst beleggingen  1.296.292  1.254.500    1.157.053 

Solidariteitsfonds parochies  1.388.298  1.331.000    1.442.723 

Bijdrage caritasinstellingen  364.580  300.000   352.407 

Projectsubsidies 80.852  80.000   69.672 

Sint Franciscuscentrum  202.308  165.000   128.654 

Doorberekende loonkosten  284.376  273.000   239.227 

Giften  49.317  20.000   36.219 

Overige opbrengsten  600.157 131.500   587.461 

  4.266.180   3.555.000   4.013.416 

LASTEN € € €

Persoonskosten 1.463.270 1.463.000   1.592.553 

Huisvestingskosten 113.966 173.000   165.549 

Kantoor- en administratiekosten 107.352 104.500   98.917 

Programmakosten 43.137 45.000   31.645 

Sint Franciscuscentrum 163.223 224.000  88.472 

Bijdrage volgens toezeggingen 330.095 315.500  299.851 

Bijdrage aan derden 98.958 119.000   104.516 

Rentelasten 1.231.929 810.000   1.049.853 

Overige kosten 547.797 326.000  515.925 

  4.099.727   3.580.000   3.947.283 

Saldo baten en lasten   166.453   25.000-   66.133 

Ongerealiseerd koersresultaat   1.721.351   38.312-

Mutatie voorzieningen / fondsen   1.077.055-   53.917 

Saldo bijzondere baten en lasten   644.296 -   15.605 

EXPLOITATIERESULTAAT  810.749   25.000-   81.738 

 BEGROTING 2018 
 Begroting 2018  Begroting 2017  Werkelijk 2016

BATEN € € €

Opbrengst beleggingen   1.225.000   1.411.200   1.296.292 

Solidariteitsfonds parochies  1.290.000   1.300.000   1.388.298 

Bijdrage caritasinstellingen  242.000   244.000   364.580 

Projectsubsidies 80.000   100.000   80.852 

Sint Franciscuscentrum  200.000   200.000   202.308 

Doorberekende loonkosten  248.000   253.000   284.376 

Giften  20.000  30.000   49.317 

Overige opbrengsten  130.300   147.000   600.157 

  3.435.300   3.685.200   4.266.180 

LASTEN € € €

Persoonskosten  1.353.700   1.400.000   1.463.270 

Huisvestingskosten  131.000   170.000   113.966 

Kantoor- en administratiekosten  109.000   98.700   107.352 

Programmakosten  42.000   43.000   43.137 

Sint Franciscuscentrum   230.000   295.000   163.223 

Bijdrage volgens toezeggingen   243.000   251.200   330.095 

Bijdrage aan derden   123.000   119.000   98.958 

Rentelasten  950.000   1.089.800   1.231.929 

Overige kosten  306.300   318.500   547.797 

  3.488.000   3.785.200   4.099.727 

Saldo baten en lasten   52.700-  25.000-   166.453 

Ongerealiseerd koersresultaat   1.721.351 

Voorzieningen/bestemmingen   30.000  10.000   1.077.055-

Saldo bijzondere baten en lasten   30.000  10.000   644.296 

EXPLOITATIERESULTAAT  22.700-  15.000-  810.749  

BALANS PER 31 DECEMBER 2016
   31-12-2016  31-12-2015

ACTIVA € €

Vaste activa 7.014.310 7.113.638

Beleggingen 47.524.236 40.929.707

Leningen parochies en instellingen 1.356.050 1.307.524

Vorderingen 611.720 612.706

Geldmiddelen 416.301 330.315

56.922.616 50.293.890

PASSIVA € €

Vermogen 10.974.763 10.257.713

Bestemmingsfondsen 581.491 596.891

Bestemmingsreserves 1.699.601 606.548

Voorzieningen 269.219 234.991

Kortlopende schulden 43.397.543 38.597.747

56.922.616 50.293.890

De jaarrekening 2016 is gecontro-
leerd door ABAB Accountants B.V. 
Daarnaast wordt de jaarrekening 
voorgelegd aan het Kathedraal 
Kapittel en de Diocesane Raad voor 
Economische Aangelegenheden. 
Uiteindelijk stelt de bisschop de 
jaarrekening vast.

Het beleid van het bisdom is gericht 
op het faciliteren en ondersteunen 
van parochies (elk met hun parochiële 
caritas instelling, PCI), opdat deze als 
geloofsgemeenschappen goed kunnen 
functioneren. De Kerk dient zich in 
elke tijd opnieuw af te stemmen op 
wat haar te doen staat, in een veran-
derende samenleving en met de 
rijkdom van het evangelie van het 
begin. Dit betekent dat ook het beleid 

van het bisdom altijd in ontwikkeling  
is en zich afstemt op wat nodig is.
Het Bisdom Breda werkt met zes 
beleidsterreinen: geloof, pastoraat, 
personeel, financiën, gebouwen, 
besturen. Het vormingscentrum  
van het bisdom, het Sint Franciscus-
centrum, ondersteunt gelovigen die 
bouwen aan Kerk en samenleving 
binnen het Bisdom Breda. 

De opbrengst beleggingen is een 
belangrijk onderdeel van de inkom-
sten mede gezien de hoogte van de 
effectenportefeuille. In 2006 is een 
beleggingsstatuut opgesteld en door 
de bisschop goedgekeurd. In het 
beleggingsstatuut is opgenomen dat 
de middelen belegd worden op basis 
van een defensief doelrisicoprofiel.

Het ongerealiseerde koersresultaat  
op aandelen is als bijzondere post 
afzonderlijk in de resultatenrekening 
vermeld. Het gerealiseerde koers-
resultaat is onder opbrengst effecten 
verantwoord. Op 31 december 2016 
was het ongerealiseerd koersresul-
taat hoog. Dit verklaart het hoge 
positieve resultaat na bijzondere 
baten en lasten van 2016.

De jaarrekening is overeenkomstig 
richtlijn 640 voor jaarverslaglegging 
voor organisaties zonder winststreven 
opgesteld.

De begroting 2018 vertoont een  
tekort van € 22.700. 

A.M.C. Aarts 
Econoom bisdom van Breda

FINANCIËLE PARAGRAAF
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PAROCHIES EN KERKGEBOUWEN

SAMENWERKINGSVERBAND AANTAL PAROCHIES AANTAL KERKGEBOUWEN
Breda-Centrum 1 (parochie Breda-Centrum) 2

Breda Noord Oost 1 (H. Augustinusparochie) 5

Jeruzalem-Bavel-Ulvenhout 1 (Parochie van de H. Familie) 5

Prinsenbeek-Nazareth 2 3

Dongemond 1 (Sint Elisabethparochie) 7

Made 1 (Vijfheiligenparochie) 3

Dongen-Rijen 2 3

Alphen-Gilze 6 6

Oosterhout 1 (H. Catharinaparochie) 4 (+ 1 toeristenkerk)

Immanuël 1 (Immanuëlparochie) 3

Etten-Leur 1 (H. Mariaparochie) 2

Zundert 3 5

Boven de Schelde 2 10 (+ 5 toeristenkerken)

W en M Zeeuws Vlaanderen 2 8 (+ 1 toeristenkerk)

Oost Zeeuws Vlaanderen 1 (parochie H. Maria, Sterre der Zee) 5 (+ 4 kerken met kapelfunctie)

Bergen op Zoom 1 (Lievevrouweparchie) 2

Halsteren-Steenbergen 2 8

De Bron-OLV in het Woud 2 8

Oudenbosch 1 (H. Bernardusparochie) 4

Roosendaal 1 (Sint Norbertusparochie) 4

Rucphen 1 (Sint Franciscusparochie) 5

34 parochies 101 (+7 toeristenkerken + 4 kerken met kapelfunctie)

Parochies en kerkgebouwen per 1 januari 2018. In dit overzicht zijn de kerken die voor de eredienst gesloten zijn 
niet meegeteld. Wel meegeteld zijn kapellen waar elk weekend de zondagviering wordt gehouden.

De onderstaande tabel bevat cijfers over de deelname aan het kerkelijk leven in het Bisdom Breda in de jaren 
2006, 2011 en 2016, en het aantal parochies en kerkgebouwen in het aangegeven jaar. In de laatste kolommen 
is de percentuele verandering opgenomen, met het verloop over vijf jaar (2011-2016) en het verloop over  
10 jaar (2006-2016).

2006 2011 2016 % 11-16 % 06-16

Aantal parochianen 453.554 432.968 411.414 -5 -9

Doopsel 2.895 1.940 1.016 -48 -65

Eerste Communie 3.565 2.813 1.512 -46 -58

Vormsel 2.405 1.366 746 -45 -69

Huwelijk 637 260 120 -54 -81

Uitvaart 3.735 2.562 1.736 -32 -54

Kerkgangers 22.915 17.129 10.282 -40 -55

Vrijwilligers 21.452 18.635 14.384 -23 -33

Aantal parochies 99 80 36 -55 -64

Aantal kerkgebouwen  
(incl. 7 toeristenkerken) 161 155 116 -25 -28

Onderstaand overzicht geeft een beeld van het verwachte verloop in het aantal priesters, diakens en 
pastoraal werk(st)ers dat werkzaam zal zijn in de parochies in het Bisdom Breda. In 2017 zijn 3 priesters  
en 1 diaken nieuw benoemd in het parochiepastoraat.

2017 1-1-2018 2021 2023

Priesters 26 28 23 22

Diakens 13 12 9 9

Pastoraal werk(st)ers 40 35 27 25

Totaal 79 75 59 56

In dit overzicht zijn meegeteld: – priesters tot 75 jaar – diakens gedeeltelijk tot 75 jaar – pastoraal werk(st)ers tot  
AOW-gerechtigde leeftijd. Daarnaast is de verwachte toestroom uit de opleiding tot en met 2018: 1 diaken.

DEELNAME AAN 
HET KERKELIJK LEVEN

OVERZICHT PRIESTERS, DIAKENS EN 
PASTORAAL WERK(ST)ERS IN HET 
PAROCHIEPASTORAAT

Chrismaviering op 12 april in de H. Bavokerk te Rijsbergen. Foto: J. Wouters)
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Personeelsmutaties pastoraat 
In 2017 heeft bisschop dr. J.W.M. 
Liesen de volgende personen voor  
het pastoraat benoemd, eervol 
ontslag verleend, of de zending 
ingetrokken.

Met terugwerkende kracht is per  
20 juni 2016 mevrouw drs. C.M.J. 
Sluijsmans benoemd als geestelijk 
verzorger bij Thebe.

Per 1 januari 2017 is de zeereer-
waarde heer T. Nguyen benoemd  
tot parochievicaris van de Parochie 
van de Heilige Familie te Breda. Het 
betreft een halftijds benoeming.  
Per 1 juli 2017 is deze benoeming 
uitgebreid naar 100%.

Per 1 januari 2017 is de heer B.G.E.M. 
van Lamoen benoemd tot coördina-
tor van het project ‘Seniorenpastoraat 
Roosendaal-Zuid’ voor 50% van de 
arbeidstijd. Eveneens per voornoemde 
datum is hij voor 50% van de arbeids-
tijd benoemd tot pastoraal werker  
van de Sint Norbertusparochie te 
Roosendaal. Per 1 januari 2017 is hem 
eervol ontslag verleend als pastoraal 
werker van de H. Mariaparochie 
Walcheren te Middelburg en de H. 
Pater Damiaanparochie te Goes.

Per 1 januari 2017 is de benoeming 
van de zeereerwaarde heer mr.  
S.J.M. de Koning als pastoor van de 
parochie Breda-Centrum uitgebreid 
van 0,2 fte naar 0,4 fte.

Per 1 januari 2017 is de benoeming 
van de eerwaarde pater B. Wooning 
svd als parochie-administrator van 
de H. Augustinusparochie te Breda 
verlengd.

Per 1 januari 2017 is de benoeming 
van weleerwaarde heer J.M. Foesenek 
in het pastoraal team van de Lieve-
vrouweparochie te Bergen op Zoom 
uitgebreid van 50% naar 100%. Per 1 
januari 2017 is hem eervol ontslag 
verleend als diaken van de Parochie 
van de Heilige Familie te Breda.

Per 1 januari 2017 is de zeereer-
waarde heer drs. M.H.M.P. Prasing 
benoemd tot parochie-administrator 
van de Immanuelparochie te 
Zevenbergen. Het betreft een benoe-
ming voor 6 uur per week naast zijn 
benoeming als pastoor in de parochie 
H. Bernardus van Clairvaux.

Per 1 januari 2017 is de weleerwaarde 
heer drs. P.H.M.L. Hoefnagels be-
noemd als diaken en teamleider  
voor de Immanuelparochie te 
Zevenbergen. Het betreft een  
benoeming voor 6 uur per week  
naast zijn benoeming als diaken in de 
parochie H. Bernardus van Clairvaux.

Per 1 januari 2017 is de benoeming 
van de zeereerwaarde heer drs. 
J.H.L.M. Voeten tot parochie-
administrator van de parochies  
IPV regio Rucphen, die per 1 januari 
2017 zijn samengevoegd tot de Sint 
Franciscusparochie, verlengd tot  
1 juni 2017.

Per 1 januari 2017 is de hoogeer-
waarde heer ing. P.A.E. de Rooij eervol 
ontslag verleend als pastoor van de 
Immanuelparochie.

Per 1 januari 2017 is de weledele heer 
drs. G.J.J.M. Damen eervol ontslag 
verleend als pastoraal werker van de 
parochie H. Trudo te Zundert, H. Bavo 
te Rijsbergen en H. Drie-eenheid te 
Klein Zundert.

Per 1 januari 2017 is de weledele heer 
drs. W.M.G.M. van Reen eervol ontslag 
verleend als pastoraal werker van de 
parochie H. Trudo te Zundert, H. Bavo 
te Rijsbergen en H. Drie-eenheid te 
Klein Zundert.

Per 1 januari 2017 is de weleerwaarde 
heer dr. V.D.M. de Haas eervol ontslag 
verleend als diaken van de H. 
Augustinusparochie te Breda.  
Per 1 januari 2017 is hij benoemd  
als algemeen administrator van de 
Zusters Franciscanessen Congregatie 
Alles voor Allen te Breda. Het betreft 

een benoeming voor 0,5 fte voor een 
ambtstermijn van vier jaar. Daarnaast 
zijn zijn werkzaamheden ten behoeve 
van de Priester- en Diakenopleiding 
Bovendonk uitgebreid naar 0,35 fte. 
Hij werkt voor de Katholieke Bijbel-
stichting voor 0,15 fte.

Per 15 januari 2017 is de eerwaarde 
pater E.E. Owusu svd benoemd  
tot parochievicaris van de H. 
Augustinusparochie te Breda.

Per 1 februari 2017 is de zeereer-
waarde heer J.P.A. Akkermans 
benoemd tot pastoor van de  
H. Catharinaparochie te Oosterhout 
onder gelijktijdig eervol ontslag als 
pastoor van de Sint Norbertus-
parochie.

Per 1 februari 2017 is de hoogeer-
waarde heer R.B.J. van Bronswijk 
benoemd tot pastoor van de Sint 
Norbertusparochie te Roosendaal 
onder gelijktijdig eervol ontslag als 
pastoor van de H. Catharinaparochie 
te Oosterhout.

Per 1 februari 2017 is de hoogeer-
waarde heer mgr. drs. H.C.M. 
Lommers eervol ontslag verleend  
als parochie-administrator van de H. 
Catharinaparochie te Oosterhout. 

Per 1 februari 2017 is de weleer-
waarde heer R.I. de Weerd MA eervol 
ontslag verleend als diaken van de 
parochie Breda-Centrum.

Per 1 maart 2017 is de weleerwaarde 
heer drs. A.C.C.H. van Kuyck benoemd 
tot geestelijk verzorger bij zorg-
centrum De Wijngaerd te Made  
(voor 10 uur per week).

Per 1 maart 2017 is mevrouw drs. 
H.N.M. van Hattum eervol ontslag 
verleend als pastoraal werkster van de 
H. Catharinaparochie te Oosterhout.

Per 1 maart 2017 is de weleerwaarde 
heer J.C.W. van Steenoven eervol 
ontslag verleend als diaken voor  

de parochies H. Trudo te Zundert,  
H. Bavo te Rijsbergen en H. Drie-
eenheid te Klein Zundert.

Per 1 april 2017 is mevrouw drs. 
M.J.M. de Jong-Smits eervol ontslag 
verleend als pastoraal werkster van  
de parochies De Bron en Onze Lieve 
Vrouw in het Woud.

Per 1 mei 2017 is de heer drs. H.P.M. 
Thönissen eervol ontslag verleend als 
pastoraal werker bij de zusters 
Franciscanessen van Sint Anna te 
Oudenbosch.

Per 1 mei 2017 is de weledele heer 
drs. A.E.D. van Loveren ontslag 
verleend als projectmedewerker van 
het diocesane project 'Uitzicht door 
inzet'.

Per 1 juni 2017 is de hoogeerwaarde 
heer A.C.M. Demmers benoemd tot 
parochie-administrator van de Sint 
Franciscusparochie.

Per 1 juni 2017 is mevrouw drs. A.F.L. 
de Krijger eervol ontslag verleend als 
pastoraal werkster van de H. Andreas-
parochie.

Per 1 juni 2017 is mevrouw drs.  
M. Tielemans-Kunen eervol ontslag 
verleend als geestelijk verzorger in 
Park Zuiderhout te Teteringen.

Per 1 juni 2017 is de zeereerwaarde 
heer drs. J.H.L.M. Voeten eervol 
ontslag verleend als parochie-
administrator van de Sint 
Franciscusparochie.

Per 1 juli 2017 is de hoogeerwaarde 
heer drs. N.M. Schnell benoemd tot 
parochievicaris van de parochie 

Breda-Centrum. Vanuit deze parochie 
zal hij vorm geven aan het studenten-
pastoraat. Daarnaast blijft hij rector 
van de Priester- en Diakenopleiding  
en de Dienst Opleiding en Vorming  
in Bovendonk.

Per 1 juli 2017 is mevrouw M.J.A.Th. 
Bossers-van Langh MA benoemd tot 
pastoraal werkster van de parochie 
H. Bernardus van Clairvaux te  
Oudenbosch. Het betreft een tijdelijke 
benoeming voor 6 uur per week  
voor 6 maanden naast haar benoe-
ming als pastoraal werkster in de 
Immanuelparochie.

Per 1 juli 2017 is de hoogeerwaarde 
heer R.B.J. van Bronswijk eervol 
ontslag verleend als pastoor van  
de H. Paulus Parochie in verband  
met de opheffing van deze personele 
studentenparochie per voornoemde 
datum.

Per 2 juli 2017 is de weleerwaarde 
heer S. Lange benoemd tot diaken  
in de H. Catharinaparochie te 
Oosterhout. 

Per 18 september 2017 is de 
eerwaarde pater M.R. Lobo svd 
benoemd tot parochievicaris van  
de H. Augustinusparochie te Breda.

Per 1 oktober 2017 is de weledele 
heer drs. E.L.E. de Kever eervol ontslag 
verleend als pastoraal werker van de 
H. Catharinaparochie te Oosterhout.

Per 1 december 2017 is de benoeming 
van mevrouw F.H. Hagedoorn 
Timmermans MA als pastoraal 
werkster van de Lievevrouweparochie 
uitgebreid van 50% naar 100%.

Personeelsmutaties bisdomkantoor
Met ingang van 1 januari 2017 is de 
heer C.W. van Ommen in dienst 
getreden als bisschoppelijk gedele-
geerde voor het katholiek onderwijs 
voor een dag per week (0,2 fte).

Mevrouw N.M.G.J. Weinberg- Schyns is 
op 16 januari 2017 in dienst getreden 
als programmacoördinator ten be- 
hoeve van het Sint Franciscuscentrum. 
Zij werkt parttime, 24 uur per week 
(0,67 fte).

Op 30 april 2017 heeft de heer A.E.D. 
van Loveren het project ‘Uitzicht door 
inzet’ afgerond. Op 12 april 2017 had 
hij de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Op 1 juni 2017 is de heer M.J.T.M.  
de Koning aangesteld als ICT-mede-
werker op het bisdomkantoor voor 
een dag per week (0,2 fte). Hij werkt 
daarnaast parttime ten behoeve van 
het project ‘Parochies aan de slag  
voor kwetsbaren’.

Projectmedewerker de heer S.B.M.M. 
Dankers heeft op 31 augustus 2017 
het project ‘Geloof in je eigen 
toekomst’ afgerond.

Op de afdeling financiën is op 
1 september 2017 de heer A.R.P. 
 Joos als voltijds (1 fte) administratief 
medewerker in dienst getreden.

De tijdelijke arbeidsovereenkomst  
van mevrouw G.C.F.H.M. Bax is op  
30 september 2017 afgelopen. Zij 
werkte 16 uur per week (0,44 fte)  
in de functie van secretarieel mede-
werker ten behoeve van het Sint 
Franciscuscentrum.

Per 1 november 2017 is mevrouw 
C.C.E. van den Bosch - van den 
Heijkant voor 16 uur per week  
(0,44 fte) in dienst getreden als 
secretarieel medewerker ten behoeve 
van het Sint Franciscuscentrum.

PERSONEELSMUTATIES

In memoriam
Op 23 december 2017 overleed te Breda pastoraal werker B.G.E.M. (Bernard) 
van Lamoen. Hij werd geboren te Best op 25 december 1958. Per 1 januari 
2017 had Bernard een nieuwe benoeming aanvaard als coördinator van  
het seniorenproject van de Sint Norbertusparochie te Roosendaal en als 
pastoraal werker van deze parochie. Bernard wist met zijn geloofsgetuigenis  
en menselijke nabijheid veel mensen te raken en op weg te helpen.



W
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WORDT ANDERE MENSEN, 
MET EEN NIEUWE VISIE

In de Veertigdagentijd 2017 verscheen de pastorale brief van Mgr. Liesen: Wordt andere mensen, met een nieuwe visie 
(Romeinen 12, 2). Hierin schetst de bisschop drie stappen voor de toekomst van de parochies in het Bisdom Breda.

Persoonlijke relatie met God
Geloof is niet op de eerste plaats een bepaalde kennis, maar een persoonlijke relatie.  

Dat besef mag vorm krijgen in een programma van gebed en het actief vieren van de sacramenten.

Verdieping binnen de geloofsgemeenschap
Geloof vraagt om persoonlijke toe-eigening binnen de geloofsgemeenschap.  

Een tweede stap naar de toekomst is daarom een verder programma van geloofsverdieping, 
inspiratie en kennisoverdracht.

Het ontmoeten van de ander
Jezus vertelt hoe de barmhartige Samaritaan de naaste wordt van de man die beroofd en mishandeld  

langs de weg ligt (Lucas 10, 25-37). De herder zoekt het verloren schaap (Lucas 15, 4-7).  
Een derde stap is een programma van uitnodiging en ontmoeting met iedereen van goede wil.

Download de brief van Mgr. Liesen op www.bisdomvanbreda.nl/downloads


