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In de parochie is er altijd wat te doen
In de parochie is er altijd wat te doen. Na de aandacht voor de Veertigdagentijd, de mogelijke activiteiten die
we ontplooid hebben voor de Vastenactie, de solidariteitsmaaltijden, de collecten huis aan huis, de aandacht
voor de Hongerdoek, en ongetwijfeld is er nog veel meer te noemen, was er de Goede Week. Dat is een tijd
van extra voorbereiding voor de velen die in de kerkgebouwen betrokken zijn op de liturgie. De liturgie is
afwijkend en vraagt om goede aandacht. De koren repeteren om in het Paastriduüm en in het bijzonder om
in de Paasnacht, de belangrijkste nacht in het gelovige leven van de parochie, de liturgie zorgvuldig en
prachtig te ondersteunen. Vele gelovigen, jong en oud, bezochten in deze dagen onze kerken. Er is een
toenemende belangstelling te bespeuren in de media.
De Heer leeft! Ook na het feest van Pasen. De Paastijd gaat nog even door. De parochies komen langzaam
maar zeker terecht in de drukte van de Eerste Heilige Communies. Overal bereiden kinderen zich daarop
voor. En na het feest van Pasen vinden de vieringen plaats waarin de kinderen plechtig hun Eerste Heilige
Communie ontvangen. Overal zijn werkgroepleden in de weer om de kinderen voor te bereiden. Overal zijn
pastorale beroepskrachten betrokken op de voorbereiding. Het is iedere keer weer groter dan wijzelf zijn.
'De kinderen begrijpen het niet', hoor ik wel eens. Vraag aan onszelf: begrijp ik het? Kan ik het ten diepste
begrijpen? In de traditie van de kerk zijn kinderen al heel jong oud genoeg bevonden om de communie te
ontvangen. Christus te ontmoeten. Eigenlijk is de communie de vriendschap met Jezus. Die bij jou komt. Die
met jou mee gaat op de weg van je leven. De pausen waren van mening: als je als kind oud genoeg bent om
te begrijpen wie jouw vriendje is, dan ben je ook oud genoeg om de communie te ontvangen. Na de viering
van de Eerste Heilige Communie gaat het parochieleven weer voort. Hopelijk kunnen velen, jong en oud, de
vriendschap voor Christus ontdekken en hun leven leven met Hem. Alles wat er in de parochie gebeurt heeft
te maken met het leven. Met jouw leven. De parochie viert het leven. In de parochie is er altijd wat te doen.
Vicaris W. Wiertz, mede namens vicaris-generaal mgr. H. Lommers en vicaris P. Verbeek

Theater in de Kerk: Sterk als een leeuw
Op zaterdag 14 april 2018 vindt weer Theater in de Kerk
plaats! We zijn dit jaar te gast bij de Sint Christoffelparochie in
het vicariaat Middelburg, en wel in de H. Antonius van
Paduakerk te Lepelstraat. Bij deze diocesane activiteit vormen
tieners en jongeren, onder begeleiding van deskundige
workshopleiders, in één dag een Bijbelverhaal om tot een
waar theaterstuk.
De deelnemers komen om 10.00u bij elkaar, en gaan aan de
slag in één van de volgende workshops: drama, grime &
kostuum, muziek & zang, dans, techniek of decor. Diezelfde
avond nog wordt het stuk om 19.00u opgevoerd voor publiek, waarbij iedereen welkom is! Na gezamenlijk
opruimen en wat te drinken is het om 21.00u weer afgelopen. Het verhaal dat dit jaar centraal staat is dat
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van.... Daniël! Jawel, het verhaal van die wijze, dappere man die in de leeuwenkuil wordt gegooid, maar door
God beschermd wordt. "Sterk als een Leeuw". Dat belooft wat...!
U bent van harte uitgenodigd dit theaterspektakel mee te maken!
Voor meer informatie zie: Theater in de Kerk 2018

Bisdom verspreidt nieuwe poster en gebedskaart voor Roepingenzondag
Op 22 april is het Roepingenzondag. Parochies en religieuzen in het Bisdom Breda hebben dit jaar voor deze
Roepingenzondag een nieuwe poster en gebedskaart ontvangen. De Priester- en Diakenopleiding
Bovendonk en het Bisdom Breda vernieuwen de roepingcampagne en de website www.roeping.nu. Er
komen op Roepingenzondag 22 april vijf nieuwe video’s online. Ook verschijnt er een nieuw Bisdom
Magazine.
De poster en de gebedskaart, die vooruitlopend op Roepingenzondag werden verspreid, nodigen uit om te
bidden voor roepingen. Daarnaast is er de uitnodiging voor de informatiedag op Bovendonk op 21 april.
Deze is voor mannen die nadenken over de vraag of God ze roept om priester of diaken te worden.
De roepingcampagne van het Bisdom en Bovendonk startte in 2008 bij het 25jarig bestaan van de Priester- en Diakenopleiding. De campagne werd vernieuwd
in 2013 en nu opnieuw in 2018. Daarmee beleeft de campagne als zodanig ook
een jubileum.
Communicatieregisseur Daphne van Roosendaal licht een tipje van de sluier op
en vertelt over het nieuwe materiaal dat wordt gemaakt: “Studenten, de bisschop
en de staf van Bovendonk hebben allemaal dezelfde belangrijke boodschap:
denk je erover om priester of diaken te worden, blijf daar dan niet mee
rondlopen tot je 100% zeker bent, maar breng het in gesprek.”
Dat is ook wat diakenstudent Anton Jansen van het Bisdom Breda deed. Hij
vertelt: “Zelf draaide ik lange tijd rondjes. Tot ik bedacht: als deze vraag bij mij
leeft, kan ik die alleen maar beantwoorden in gesprek met mensen die hier
studeren. Ik ging een keer kijken en het voelde meteen goed.” Nu zegt hij: “Als ik van anderen signalen krijg
dat ze nadenken over de vraag, zeg ik: ga maar, kom eens kijken. Roeping is van alle tijden. God roept nog
steeds. En we moeten open en eerlijk in ons hart kijken wat ons antwoord is.”
 Meld je aan voor de informatiedag op Bovendonk op 21 april

Bedevaarten naar Maria met het Gouden Hart te Beauraing
Voor de 70e keer vertrekken dit jaar vanuit het Bisdom Breda weer
de jaarlijkse bedevaarten naar Maria met het Gouden Hart te
Beauraing.
De verzorgde bedevaart voor West-Brabant en Zeeland wordt
gehouden in het weekend van 2-3-4 juni 2018 en begeleid door een
arts, verpleegkundigen en vrijwilligers die borg staan voor een
goede verzorging. De dagbedevaart is op zondag 3 juni 2018.
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 zullen celebreren in de
Nederlandstalige kerkdiensten.
De dagbedevaart vertrekt zondagochtend 3 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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Laatste updates in de diaconale kennisbank
22-03-2018

Voorbeeld van een stijlboek voor redacties (website, nieuwsbrief, magazine en

08-03-2018

video) Update
Wat kun je in de Goede Week doen aan diaconie? Uitgelicht + Update

15-01-2018

Maak de Caritas zichtbaar Update
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

Uitnodiging: Geloofsfeest voor kinderen 2018: Welkom Thuis!
Alle kinderen tussen 7 en 12 jaar zijn dit jaar van harte uitgenodigd
voor het Geloofsfeest op 30 juni 2018. Dit keer in de Onze Lieve
Vrouwekerk aan de Kade in Roosendaal. Het thema is het verhaal van
de verloren zoon: hij was welkom thuis bij zijn vader. Parochies
kunnen als groep komen, bijvoorbeeld met de Eerste Communicanten
of het kinderkoor. Vorig jaar hebben meerdere parochies dat gedaan
en een moeder (begeleidster) vertelde: “we waren echt één groep en
de kinderen hebben zo’n geweldige dag gehad en zoveel lol met
elkaar, we komen zeker weer!” Van onze kant willen we parochies
graag ter wille zijn om dit te stimuleren: bijvoorbeeld door de groep ook als één groep de dag samen te laten
beleven. Ook is het mogelijk dat ouders en kinderen zich rechtstreeks opgeven.
Parochies ontvangen binnenkort een kant-en-klaar artikel en foto’s om in het parochieblad te plaatsen.
Mocht dit niet zijn binnengekomen, stuur dan een email naar: gezin@sintfranciscuscentrum.nl, ook voor al
uw vragen of opmerkingen. Meer info en opgave is mogelijk via: www.gezinengeloof.nl/feest.

Cursus Diaconale Journalistiek
Weet jij zeker dat jouw nieuwsberichten goed gelezen worden? Of
zou er met een aantal tips van vakjournalisten méér te halen zijn
uit wat je al schrijft voor het parochieblad of -website?
In mei 2018 vindt de cursus Diaconale Journalistiek plaats in
Oosterhout. In samenwerking met de H. Catharinaparochie houdt
het Sint Franciscuscentrum bij de Oosterhoutse Verrijzeniskerk op
de woensdagavonden 9, 16, 23 en 30 mei een reeks van vier cursusavonden waarmee parochievrijwilligers
hun journalistieke talent kunnen ontdekken en verbeteren. Meer weten? www.diaconalejournalistiek.nl

Uitnodiging: Gezinsdag
Geen grotere liefde zijn de eerste woorden uit een Bijbelvers uit Johannes (15, 13) die vervolgt: "Geen grotere
liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn
vrienden". Dat is nogal wat!
Johannes spreekt over wat Jezus heeft gedaan: Hij heeft letterlijk zijn leven
gegeven tot aan de dood op het kruis. Zo is ook het huwelijk 'je leven
geven aan de ander'. Gelukkig is Jezus verrezen en die kracht en genade
mogen we ook ervaren in ons huwelijk. Dat gaat niet altijd vanzelf. Hoe
kunnen we deze genade dan wel ontvangen?
Mgr. Liesen gaat in op dit thema: de kracht van de verrijzenis van Jezus en
wat dit betekent voor ons huwelijk. Dat gaan we concreet maken voor ons huwelijksleven van alledag.
Voor meer informatie over het programma en opgave: Gezinsdag 2018
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Impressie Inclusie theaterspektakel ‘Het Oog van Godot’ gezien tijdens de
Cultuurnacht 2018 in de Grote Kerk van Breda
Tijdens de Cultuurnacht op vrijdagavond 26 januari 2018 jl. was ik aanwezig bij de laatste voorstelling van die
avond in de Grote kerk van Breda. Ik heb een voorstelling gezien, die ik van mijn leven niet meer zal
vergeten. Het was het theaterspektakel ‘Het Oog van Godot’, gemaakt door de theaterwerkplaats Tiuri en
het dansgezelschap de Stilte. De dansers en de spelers werden bijgestaan door een organist die het grote
kerkorgel bespeelde, een saxofonist en de Capella Breda. Bij het binnenkomen zag je een podium dat zich in
het midden van de kerk bevond Daar omheen zaten alle toeschouwers op verhoogde podia. Onmiddellijk
werd je aandacht getrokken naar de dansers. De dansers dansten twee aan twee, iemand met een beperking
en zonder een beperking. Er vormden zich een lange serene en vredige stoet van mensen die allemaal
dezelfde kant op dansten. Ontroering maakte zich direct van mij meester. De muziek van het orgel in een
soort perpetua mobile en de serene gezangen op de
achtergrond maakte inclusie zonder woorden zichtbaar.
Maar het bleef niet sereen, de mensen werden uiteen
gedreven, er werd verwarring gezaaid en verleid tot het
slechte gelijk de zondeval van de mens uit het
Scheppingsverhaal. Bovenin de nok van de kerk hing een
hele grote ballon, waarop ook beelden werden
geprojecteerd zoals; de wolken, maar ook een groot
levend ‘Oog van Godot’ genaamd, dat ronddraaide en
iedereen aankeek. Tegelijk een waarschuwend oog dat
leek te zeggen; ‘als jullie zo doorgaan gaat het fout met de
wereld’. Die boodschap van een inclusieve vredige wereld
Foto: www.cultuurnachtbreda.nl
werd zo uitgedragen door mensen met en zonder
beperking. Om dat inclusieve beeld ten voeten uit te verbeelden eindigde de voorstelling met het plots in
beeld brengen van het ‘Laatste Avondmaal’, waarbij alle dansers inclusief en in vrede bijeen zaten en het
geweld teniet werd gedaan, doordat de grote ballon met een grote oorverdovende knal uiteenspatte. Ik
hoop dat iedereen in het bisdom Breda nog eens de kans krijgt deze voorstelling te gaan zien. Zorg dat je/u
er dan bij bent.
Namens de Impulsgroep Inclusie
Eveline van Ommering

Personalia
Jubileum
Op 20 april viert Ben Stoffels s.j. zijn gouden priesterjubileum Onze hartelijke felicitatie.

Petra Versnel–Mergaerts
Petra Versnel-Mergaerts is voor 40% werkzaam als pastoraal werkster in de Sint Norbertusparochie te
Roosendaal. In de afgelopen periode is met haar gesproken over haar toekomst. Door het overlijden van
pastoraal werker Bernard van Lamoen is de taak projectleider seniorenpastoraat vacant geworden. Er is
haar de vraag voorgelegd of zij deze taak op zich zou willen nemen. Na rijp beraad heeft zij daar ja op
gezegd. Dit betekent dat zij naast haar taak in het parochiepastoraat, vanaf 1 april 2018 voor 50%
projectleider wordt van het seniorenpastoraat. Dit project loopt tot 1 januari 2020. Het is een goede zaak dat
de start die Bernard gemaakt heeft met het project nu door Petra voortgezet kan worden.
Dit alles betekent dat Petra Versnel-Mergaerts met ingang van 1 april 2018 haar baan bij Berne Heeswijk
heeft opgezegd. Naast haar taak als projectleider wordt haar aanstelling als pastoraal werkster bij de Sint
Norbertusparochie vergroot van 40% naar 50%. Na afloop van het project begin 2020 zal zij voor 100%
beschikbaar blijven voor het parochiepastoraat.
Annemiek Buijs-Tuytelaars
In de Lievevrouweparochie te Bergen op Zoom gaat met ingang van 26 maart 2018 pastoraal werkster Fredi
Hagedoorn-Timmermans met zwangerschapsverlof. We wensen haar een goede tijd toe. Pastoraal werkster
Mary Zopfi-de Bruijn is al enige tijd met ziekteverlof. Het niet beschikbaar zijn van beide pastoraal werksters
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heeft een grote impact op pastoor Paul Verbeek en teamleider diaken Jan Foesenek. Er is een tijdelijke
vervanging gevonden.
Pastoraal werkster Annemiek Buijs-Tuytelaars wordt vanaf 1 april 2018 tot 1 augustus 2018 vanuit de
parochie H. Bernardus van Clairvaux, voor 50% gedetacheerd naar de Lievevrouweparochie. Ze neemt het
jongerenpastoraat over van pastoraal werkster Fredi Hagedoorn en zal ingezet worden in het algemene
pastoraat. Ze blijft één dag per week beschikbaar voor de H. Bernardusparochie om enkele taken op het
terrein ´kind en geloof´ te behartigen.

Overlijden pater Ton Verdaasdonk ss.cc.
Op maandag 2 april 2018 is te Zierikzee overleden pater Ton Verdaasdonk ss.cc. Hij werd geboren op 5 juli
1930 te Ginneken-Bavel. Door zijn professie in 1951 trad hij toe tot de congregatie van de Paters van de H.H.
Harten. Op 30 september 1956 werd hij tot priester gewijd.
Na zijn priesterwijding was pater Verdaasdonk werkzaam ten behoeve van de congregatie van de Paters van
de H.H. Harten en het parochiepastoraat van het bisdom van Breda, met benoemingen als parochievicaris in
de H. Franciscusparochie te Breda-Noord en de H. Willibrordusparochie te Zierikzee. Met ingang van 7
november 1985 werd hij benoemd tot pastoor van laatstgenoemde parochie. Op 1 januari 1997 werd aan
hem eervol ontslag verleend.
Op vrijdagavond 6 april aanstaande is er om 19.00 uur een herdenkingsdienst in de H. Willibrorduskerk,
Hoge Molenstraat 86 te Zierikzee. De plechtige uitvaartdienst zal geschieden op zaterdag 7 april om 11.30
uur in de kapel van Zorgcentrum Park Zuiderhout, Arnold Janssenlaan 46 te Teteringen. Aansluitend is de
begrafenis op het kloosterkerkhof van de paters van de H.H. Harten op de begraafplaats Zuylen, Tuinzigtlaan
11, Breda.

De volgende nieuwsbrief verschijnt begin mei 2018

