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Mè d’éel oew hart
Beste mensen,
Dat is het motto met carnaval/Vastenavond dit jaar bij ons in het Krabbegat ( Bergen op Zoom). Vastenavond
zit in de ziel van de Bergenaar (krab). Het is een feest voor iedereen, zonder drempels. Immers dure
kostuums zijn niet nodig. Een echte dweil kleedt zich met oude gordijnen en het grootste deel van het feest
wordt op straat gevierd. Jong en oud deint en host op de vrolijke muziek. Het is heerlijk om te zien hoe men
kan genieten en plezier maken om niets.
Ik denk dat we zulke feesten nodig hebben om het leven van alledag aan te kunnen. Voor ons katholieke
christenen betekent het even alles de boel laten tot Vastenavond dinsdag om dan met Aswoensdag aan de
grote bezinning ter voorbereiding van het feest der feesten Pasen te beginnen. Van harte hoop ik dat we de
vasten ook met heel ons hart vorm en inhoud weten te geven.
Het geeft ons te kans om bewust dingen te laten en door de Vastenaktie onze horizon te verruimen en ons in
te zetten voor onze medemens in de Derde Wereld.
Deze veertigdagen kunnen ons dichter bij onszelf brengen, onze medemens en God. Moge we hier met hart
en ziel voor gaan.
Vicaris P. Verbeek, mede namens vicaris-generaal mgr. H. Lommers en vicaris W. Wiertz
Stille Omgang naar Amsterdam
In de nacht van 17 op 18 maart a.s. gaan we weer per bus naar Amsterdam voor de
Stille Omgang. Het thema van dit jaar is “Eucharistie = Liefde”. Het programma is als
volgt:
Zaterdag 18 maart: 18.30 uur opstapplaats H. Willibrorduskerk te
’s-Heerenhoek, 19.00 uur opstapplaats sporthal Gageldonk te Bergen op Zoom, 19.15
uur vertrek naar Amsterdam
22.00 uur Feestelijke eucharistieviering in de Obrechtkerk
Zondag 19 maart: na de viering koffie en broodjes achter in de kerk, vervolgens het
lopen van de Stille Omgang, waarna de terugreis aanvangt.
De kosten hiervoor bedragen € 20,-. Iedereen kan zich opgeven, er is geen
leeftijdsgrens.
Informatie en/of opgave in Bergen op Zoom e.o. bij het Parochiecentrum/Paul
Verbeek (0164-233574), in Zeeland bij fam. Den Toonder (0113-655082), fam. De Smit (0113-212048) of
pastoraal centrum Goes (0113-218610), in Hulst op de pastorie (0114-310685) en vicariaat Middelburg
vic.middelburg@bisdombreda.nl).
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Diocesaan Tienerweekend 16-18 maart 2018: 'Fearless'
Zoals al eerder genoemd (o.a. op de diocesane vormelingendag Lopend vuurtje, in eerdere e-mails en op de
Facebook pagina 'JongBisdomBreda') vindt er van 16-18 maart 2018 een diocesaan Tienerweekend plaats. Dit
jaar wordt het Tienerweekend gehouden bij de Broeders van Huijbergen, Boomstraat 28 te Huijbergen. Het
weekend is speciaal bedoeld voor tieners vanaf de vormselleeftijd - 16 jaar. Het
thema dit jaar is 'FEARLESS'!
De tieners worden uitgedaagd 'fearless' te zijn in het ontdekken van (en
uitkomen voor) hun geloof, wie God is, én in de sport- en spelactiviteiten tijdens
het weekend. Voor hen is het vaak heel leuk om zo'n weekend te beleven met
een groep andere leeftijdsgenoten. Voor meer informatie zie:
diocesaan Tienerweekend 2018
Ben jij klaar voor deze uitdaging?! Be Fearless!! :)
Geef je op voor het Tienerweekend via dit online inschrijfformulier.
Betaalinformatie inschrijving: Het bedrag van 40 euro p.p. (met eventuele
gezinskorting), dient uiterlijk 11 maart 2018 te zijn overgemaakt naar IBAN NL79
RABO 0101 0517 78 t.a.v. Bisdom van Breda, o.v.v. 'Tienerweekend maart2018 +
naam deelnemer'.
Boek ‘Katholiek Brabant'
Bisschop Liesen opende op 12 januari 2018 de fototentoonstelling ‘Katholiek
Brabant’, een weergave van het katholiek leven in de eenentwintigste eeuw. Het
zijn foto’s van fotograaf Ramon Mangold. De expositie is te bezichtigen tot Pasen
in de gangen van conferentiecentrum Bovendonk te Hoeven. De tentoonstelling
loopt deels parallel met een expositie van het werk van Ramon Mangold in het
Museum van Religieuze Kunst in Uden. Deze eindigt op 31 januari 2018. De foto's
zijn door de week, tijdens de openingsuren van het Centrum Bovendonk, te
bekijken van 09.00 tot 17.00 uur.

Impulsavond Tiener- en Jongerenwerk op 26 februari 2018
Op maandagavond 26 februari vindt er een diocesane Impulsavond Tiener- en Jongerenwerk plaats, bedoeld
voor iedereen die betrokken is bij (of geïnteresseerd is in) tiener- en jongerenwerk in de parochie. Het is niet
zomaar iets om je in te zetten voor tieners en jongeren in de Kerk, daar gaat heel veel tijd, energie en
toewijding in zitten. Maar van groot belang is het zeker, voor de tieners en jongeren zelf, de Kerk en de
samenleving. Ons geloof heeft zoveel te bieden, dat we dat graag willen doorgeven aan de ‘volgende
generatie’. Graag wil het bisdom in dit werk ondersteunen, aanmoedigen en op weg helpen.
Visie, ervaringsverhalen en uitwisseling zijn aspecten die centraal staan tijdens de avond. Hopelijk mag je als
deelnemer ontdekken dat hetgeen jij doet (of wellicht wil gaan opzetten), past in een groter plaatje. En mag je
inspiratie en tips opdoen van tiener- en jongerengroep leiders die jou zijn voorgegaan en op het moment nog
steeds actief zijn binnen het tiener- en jongerenwerk in een parochie.
Programma:
18.45 uur Inloop met koffie en thee
19.15 uur Aanvang: welkom en kennismaking
19.20 uur Situatieschets jongerenpastoraat, met aandacht voor synode 'Jongeren' en visie bisdom
(Nina Mertens, jongerenwerker)
19.35 uur Drie presentatierondes: tienergroep On the Move, Bergen op Zoom (Fredi Hagedoorn, Nancy van
der Zande), tienergroep Postduiven, Breda (Arjan Steltenpool) en jongerengroep RKJ Quo Vadis, Oosterhout
(Roy Soeters)
20.30 uur Onderlinge uitwisseling in kleine groepjes
21.15 uur Gezamenlijk gebedsmoment, alles toevertrouwen aan onze lieve Heer
21.30 uur Afsluiting, aansluitend informele borrel met boeken/methoden tafel
22.00 uur Einde avond
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Je bent van harte welkom! Voor praktische informatie en meer informatie kun je mailen naar
jong@bisdombreda.nl of op de website van het Sint Franciscuscentrum www.sintfranciscuscentrum.nl.

Diocesane Zangdag 24 februari 2018 te Roosendaal
Samen kunnen zingen is in de kerk een groot goed. Het gaat er in de liturgie immers om dat we niet alleen
luisterend en kijkend aanwezig zijn, maar deelnemers worden. De gezamenlijke zang is bij uitstek een middel
waarin geloof wordt beleefd en gemeenschap wordt gesticht. Dat veronderstelt dat tekst en muziek
toegankelijk en van goede kwaliteit zijn. Wat dat betreft is er een grote keuze denkbaar.
Welke criteria hanteren we bij de keuze van het basisrepertoire, welke plaats geven we het in onze liturgie,
hoe houden we het fris en levendig? Deze vragen zullen ons bezighouden tijdens de diocesane Zangdag op
zaterdag 24 februari 2018, in de O.L.Vrouwe kerk aan de Kade in Roosendaal. Lees meer en meldt u aan
Bron: Nieuwsbrief Commissie voor Liturgische Muziek in het bisdom Breda ‘Sint-Gregorius’

Laatste updates in de diaconale kennisbank
15-01-2018
04-12-2017
27-11-2017
22-11-2017
13-11-2017
08-11-2017
28-09-2017

Maak de Caritas zichtbaar Update
Checklist voor tekstschrijvers en lezers (Vlaamse overheid) Nieuw
toegevoegd
Hoe houd ik een diaconale filmavond? + filmtips! Nieuw toegevoegd
Handreiking: 'Samen tegen armoede' door Knooppunt kerken en
armoede Nieuw toegevoegd
Sociaal-Pastorale kaart van de H. Bernardusparochie bij onderdeel
Sociale kaart Update
Roderick Vonhögen zoekt kansen om kwetsbaren te laten
deelnemen Uitgelicht
Vijf tips voor vluchtelingenwerk in de parochie Nieuw toegevoegd

De kennisbank is te vinden bij het onderdeel Projecten op de website van het Sint Franciscuscentrum. Er zijn
cursusmaterialen en handreikingen te vinden om vrijwilligers te helpen om de Caritas en diaconie beter
zichtbaar te maken, zodat kwetsbaren daarmee geholpen zijn.
Heeft u nog tips waar andere vrijwilligers iets aan kunnen hebben? Laat het weten via de projectpagina
Parochies aan de slag voor kwetsbaren.

Theater in de Kerk: zaterdag 14 april 2018 te Lepelstraat
Aan de hand van het Bijbelverhaal over Daniël in de Leeuwenkuil maken we in één dag een complete
voorstelling. Belangrijk in dit verhaal is het vertrouwen dat Daniël in God heeft. Verder is het ook een heel
spannend verhaal. Theater in de kerk is een van de vele succesvolle
activiteiten van het bisdom voor jongeren die inmiddels al jaren
plaatsvindt in steeds een andere parochie. Een hele groep jongeren
zien we jaarlijks terugkomen en groeien als het ware met het
theater mee. Dit jaar zijn we te gast bij de kerk H. Antonius van
Padua in Lepelstraat. Het is bibliodrama voor jongeren van 12 tot 30
jaar dat in één dag geoefend en gepresenteerd wordt. Het script wordt aangeleverd aan het begin van de dag
en er zijn verschillende voortrekkers die de jongeren door de dag heen leiden.
Er zullen op 14 april werkwinkels zijn die steeds onder leiding van een volwassenen staan. De volwassenen
zijn vrijwilligers uit verschillende parochies en in het bijzonder de vrijwilligers van de parochie waar we te gast
zijn. De werkwinkels die plaatsvinden zijn bijvoorbeeld zang, dans, muziek, drama, licht en geluid, decor,
kleding. De decorgroep verzorgt alle decors, de kledinggroep verzorgt alle kleding.
Ook is het de bedoeling dat er een eenvoudige catering is.
De dag begint voor de jongeren om 9.30 uur en de uitvoering is om 19.00 uur. Bij de uitvoering is iedereen
van harte welkom. Noteer de datum alvast in uw agenda. Ook dit jaar zal het weer een bijzondere
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bijeenkomst zijn. Voor sommigen is het een spektakel in de kerk. Voor de meeste jongeren is het een
inspirerende dag rond een verhaal uit de bijbel. Waar ze met veel plezier op terug kunnen kijken en waar veel
vriendschappen uit ontstaan.
Spreekt je dit aan en wil je die dag niet missen, reageer dan snel. Meld je aan door een mail te sturen naar:
theaterindekerk@outlook.com

‘Prokkelen’
In 2017 organiseerde ik met een collega ‘prokkelen in de kerk’ in Zeeland. Een aantal mensen met een
beperking liep een dagdeel mee met een pastoor of een dominee. Die vertelde over zijn/haar werk. En samen
gingen ze op stap, ze deden de dingen die bij het werk van een voorganger in de kerk horen. Zo ging een
deelnemer mee naar een ontmoetingsmiddag voor ouderen en verzorgde daar de koffie en thee. En een
ander leerde orgelspelen. En alle prokkelaars kregen een privérondleiding in de kerk. Het was voor alle
deelnemers, zowel voorgangers als stagiaires, een geweldig leuke ervaring.
Het is zeker voor herhaling vatbaar. Binnenkort beginnen we weer aan de voorbereiding voor prokkel 2018!
Prokkelen bestaat in Nederland al 10 jaar. De definitie van een prokkel: een prikkelende ontmoeting tussen
mensen met en zonder beperking. Elk jaar in een week in juni worden er een groot aantal prokkels
georganiseerd in heel Nederland. Het kan een stage zijn bij een bedrijf, maar ook een bezoek aan een
ministerie. Het mooie van zo’n ontmoeting is dat het aan ieder wat brengt,
want van elkaar kun je leren.
Algemene informatie over prokkelen is te vinden op www.prokkel.nl.
Janny Blankenstijn, geestelijk verzorger bij Samen voor zin in Zeeland (www.samenvoorzin.nl)
Personalia
Jubilea
Op 1 maart 2018 viert Lenie Robijn haar 12,5 jarig jubileum als pastoraal werkster.
Onze hartelijke felicitaties aan deze jubilaris.
Personeelsbericht van februari 2018:
Freijkje van Gennip
Met ingang van 19 februari 2018 heeft pastoraal werkster Freijkje van Gennip een nieuwe baan aanvaard als
geestelijk verzorger in het Bravis-ziekenhuis, locatie Bergen op Zoom. Dit betekent dat zij de Mariaparochie te
Etten-Leur zal gaan verlaten. Zij heeft inmiddels afscheid genomen van de parochie.
Paul Heye
Onlangs is bekend gemaakt in de Nazarethparochie te Breda en de parochie O.L. Vrouw ten Hemelopneming
te Prinsenbeek dat pastoor Paul Heye met ingang van 1 juni 2018 met emeritaat gaat. Op 20 augustus 2015
bereikte pastoor Paul Heye de pensioengerechtigde leeftijd. Met bisschop Liesen sprak hij toen af dat hij voor
een periode van 2 jaar zijn verantwoordelijkheid als pastoor van beide parochies wilde voortzetten voor 80%
van de werktijd. Nu deze periode voorbij is, hebben de bisschop en pastoor Heye opnieuw met elkaar
gesproken. Pastoor Paul Heye heeft de bisschop gevraagd om gezien zijn leeftijd zijn ambt als pastoor te
mogen beëindigen. De bisschop heeft hiermee ingestemd. Dit betekent dat pastoor Paul Heye met ingang van
1 juni 2018 zal stoppen als pastoor van de beide parochies en met emeritaat gaat.
Martijn Kurstjens
Per 28 februari 2018 loopt het tijdelijk contract (50%) af dat pastoraal werker Martijn Kurstjens twee jaar
geleden sloot met het parochiebestuur van de parochie van de H. Familie te Breda. Na een positieve evaluatie
heeft bisschop Liesen op verzoek van het parochiebestuur besloten het contract van Martijn Kurstjens per 1
maart 2018 om te zetten in een contract (50%) voor onbepaalde tijd. Naast deze taak is Martijn voor 50%
werkzaam als projectmedewerker voor het project 'Nieuwe diaconie in de nieuwe parochie'.
Egbert Bornhijm
De Sint Elisabethparochie te Raamsdonksveer staat voor de grote uitdaging het pastoraal plan en
gebouwenplan in de praktijk te brengen. Om het pastoraal team en het parochiebestuur hierin te
ondersteunen heeft bisschop Liesen diaken Egbert Bornhijm gevraagd hieraan zijn medewerking te verlenen.
Vanuit het parochiebestuur was al langer de wens geuit bij bisschop Liesen een aanvulling van het team te
krijgen die met name de opbouw van de parochie kan behartigen.
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Met ingang van 1 januari 2018 heeft bisschop Liesen Egbert Bornhijm benoemd tot diaken voor de Sint
Elisabethparochie voor anderhalve dag per week. Hij wordt toegevoegd aan het pastoraal team met als taak
kerkopbouw. Hij zal niet liturgisch actief zijn. Zijn benoeming geldt voor een periode van één jaar.
Tot slot nog een personeelsbericht betreffende het categoriaal pastoraat:
Pauline Clement-Suykerbuyk
Op 1 september 2017 is Pauline Clement-Suykerbuyk in verband met het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd gestopt als geestelijk verzorger bij de Zusters Franciscanessen van Etten.
Corrie Hamers-van Gool
Op 1 februari 2018 is Corrie Hamers-van Gool in verband met vervroegd pensioen gestopt als geestelijk
verzorger bij Stichting Groenhuysen.
Emeritus priester Jac Broeders overleden
Op 23 januari 2018 is te Tilburg emeritus priester Jac Broeders overleden. Hij werd geboren op 12 mei 1939 te
Terheijden. Op 12 juni 1965 werd hij tot priester gewijd. Na zijn priesterwijding heeft Jac Broeders gewerkt in
het parochiepastoraat, in het militaire ordinariaat en in het justitiepastoraat, zowel binnen als buiten het
bisdom. Op 1 juni 2004 ging hij met emeritaat. Op 1 februari was de plechtige uitvaartdienst in de H.
Gummaruskerk te Wagenberg, waarna de begrafenis plaatsvond in besloten familiekring.
Oud-deken pater Jan van Meer overleden
Op 24 januari 2018 is te Breda pater Jan van Meer s.c.j. overleden, oud-deken van dekenaat Breda (1994) en
dekenaat De Baronie (1999). Hij werd geboren op 19 februari 1937 te Breda. Door zijn professie op 8
september 1956 trad hij tot de congregatie van de Priesters van het Heilig Hart. Op 23 december 1961 werd
hij te Rome tot priester gewijd. Na zijn priesterwijding heeft pater Jan van Meer enkele jaren in binnen- en
buitenland gewerkt als docent. Hij heeft diverse benoemingen gehad in het voormalig dekenaat Breda en
dekenaat De Baronie. Per 1 september 2001 werd hem eervol ontslag verleend als deken. Hij bleef rector van
de zusters Franciscanessen van de H. Elisabeth te Breda (vanaf 1994). Pater Jan van Meer was ook meerdere
jaren van bezoeker van emeriti en pastoraal werk(st)ers met pensioen. De plechtige uitvaart vond plaats op 29
januari 2018 in de H. Michaelkerk te Breda. Later op de dag was de begrafenis op de begraafplaats van de
congregatie van het H. Hartklooster te Asten.

De volgende nieuwsbrief verschijnt begin maart 2018.
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