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De toren van Babel
In het boek Genesis staat de oude geschiedenis van de bouw van de toren van Babel. Het is de beschrijving
van een koninkrijk waar mensen zoveel macht hadden opgestapeld, dat zij denken zich te kunnen losmaken
van een verre God en sterk genoeg te zijn om op hun eentje een weg te banen die reikt tot in de hemel,
waarvan zij de deur willen openen en Gods plaats innemen. Toch gebeurt er in die omstandigheden iets
vreemds en opvallends. Terwijl de mensen samenwerkten aan de bouw van de toren, stelden ze plotseling
vast dat zij tegen elkaar in aan het bouwen waren. Terwijl zij probeerden als God te zijn, liepen zij het gevaar
zelfs geen mensen te zijn, omdat zij een fundamenteel element van het mens-zijn uit het oog verloren
hadden: de bekwaamheid om overeen te stemmen, eensgezind te zijn en samen te werken.
Dit Bijbelverhaal bevat een eeuwige waarheid. Dat zien we in de geschiedenis, maar ook in de huidige wereld.
Met de vooruitgang van wetenschap en techniek, hebben we de macht gekregen om de natuurkrachten te
beheersen, de elementen te manipuleren, levende wezens te fabriceren, en zo bijna te raken aan de essentie
van de mens zelf. Bidden tot God lijkt iets van het verleden, nutteloos, omdat wij zelf alles kunnen realiseren
wat we willen. Wij merken niet dat we Babel opnieuw aan het beleven zijn. We hebben de mogelijkheden tot
communicatie en het verkrijgen en doorgeven van informatie verveelvoudigd. Maar kan men zeggen dat de
bekwaamheid om elkaar te verstaan nu is toegenomen of begrijpen de mensen elkaar steeds minder? Lijkt
het niet of zich onder de mensen een gevoel van wantrouwen verspreidt, van verdachtmaking, van angst voor
elkaar, zodat de mensen zelfs gevaarlijker worden voor elkaar?
Wat is er dan nodig voor werkelijke eensgezindheid? Eenheid kan er alleen komen door de gave van Gods
Geest die ons een nieuw hart en een nieuwe taal zal geven, een nieuwe bekwaamheid tot communicatie. Dat
is wat er met Pinksteren gebeurde. Die morgen, vijftig dagen na Pasen, blies een hevige wind over Jeruzalem
en daalde de vlam van de Heilige Geest over de verzamelde leerlingen neer. Zij bleef boven elk van hen staan
en ontstak in hen het goddelijk vuur, een liefdesvuur, dat in staat is om alles nieuw te maken. De angst
verdween, het hart voelde een nieuwe kracht, hun tongen kwamen los en zij begonnen in alle vrijmoedigheid
te spreken, zodat iedereen de verkondiging van de gestorven en verrezen Jezus Christus kon verstaan. Waar
verdeeldheid en vervreemding heersten, zijn met Pinksteren eenheid en begrip ontstaan.
De reden waarom Babel Babel is en Pinksteren Pinksteren wordt zo duidelijker. Waar mensen zichzelf tot god
willen maken, kunnen zij slechts tegen elkaar opstaan. Waar zij zich integendeel plaatsen in de waarheid van
de Heer, stellen zij zich open voor de werking van Zijn Geest die hen ondersteunt en verenigt.
Mgr. H. Lommers vicaris-generaal, mede namens vicaris P. Verbeek en vicaris W. Wiertz
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Regio’s Rucphen en Zundert tekenen samenwerkingsovereenkomst
Op donderdag 26 april jongstleden werd in de pastorie van Zundert de samenwerkingsovereenkomst tussen
de Franciscusparochie regio Rucphen en de parochies van de Sint Bavo, de heilige Drie-Eenheid en de heilige
Trudo van regio Zundert getekend. Parochiebestuurders, het pastoraal team, assistenten, en Annemiek Waij
namens het bisdom, waren aanwezig om dit heuglijke feit te onderstrepen. Het bestuur van de heilige Trudo
had voor koffie, thee en wat lekkers gezorgd. Na de ondertekening was er gelegenheid om elkaar te
ontmoeten bij een drankje en een hapje.
Met de installatie van Hans van Geel als pastoor van de regio Rucphen en de regio Zundert, kon de
samenwerking tussen beide regio’s worden hervat en bekrachtigd. Hij memoreerde het belang van de
overeenkomst en bevestigde de symbolische betekenis van de ondertekening, als een toegewijde geste van
beide regio’s om met verzamelde krachten de toekomst in te trekken. Hij
vertelde, dat we ter ondersteuning ook de patroonheiligen van de
parochies mogen aanbidden. Op hun voorspraak mogen wij ons gezegend
weten. Pastoor Van Geel verwees tot slot naar Christus, die ons allen in
geloof en leven door zijn Woord verzamelt en aan elkaar verbindt. Door de
levende Heer centraal te stellen in onze pastorale en bestuurlijke arbeid,
zullen wij ons door Hem gedragen mogen weten en in vertrouwen de
toekomst van de kerken in onze dorpen tegemoet mogen zien.
Pastoor Hans van Geel ondertekent de samenwerkingsovereenkomst. De
door alle besturen getekende exemplaren worden overhandigd aan de
bisschop van Breda, die de overeenkomst bekrachtigd met zijn
handtekening. De vertegenwoordigers van de parochiebesturen
ondertekenen de samenwerkings-overeenkomst.
Namens het pastorale team, Wim van Reen
Pastoor Hans van Geel ondertekent de samenwerkingsovereenkomst. De door alle besturen getekende exemplaren worden overhandigd aan de bisschop van Breda, die de overeenkomst
bekrachtigd met zijn handtekening.

Van misdienaar naar diaken en nu 16 juni tot priester en Marist
Wat zegt U. Een priesterwijding in Hulst. Jazeker. Tom Kouijzer, geboren, gedoopt en getogen in Hulst zal 16
juni 2018 tot priester gewijd worden in de basiliek van Hulst om 11.00 uur
Tom wist al vroeg wat hij wilde worden. Misschien daarom dat Tom bijna elke week wel op het priesterkoor in
de basiliek was als misdienaar. Zelfs nadat hij zijn studie was begonnen zagen we Tom nog regelmatig terug
als misdienaar in de basiliek.
Nu komt hij terug naar Hulst om gewijd te worden in de basiliek door bisschop Henk Kroonenberg, bisschop
van de Maristen, want Tom wordt priester van de congregatie van de Maristen.
Zondag 17 juni concelebreert Tom zijn eerste Mis, ook om 11.00 uur, in de basiliek. Tom is nu werkzaam in
Dublin, waar hij ook de komende tijd nog werkzaam zal blijven.
Mogelijk hebt u zelf vroeger ook wel eens een priesterwijding meegemaakt, maar zeker toch een eerste Mis.
Als kind kunt u het zich misschien nog herinneren. Het hele dorp liep uit. In processie kwamen vele priesters,
familieleden en bruidjes naar de kerk. Het dorp was helemaal versierd en het was een feest hier bij te kunnen
zijn. Ook u bent welkom in de basiliek. Denk zeker niet dat dit feest niet voor u is. Denk eerder dat ook u een
steentje bij kunt dragen aan een onvergetelijk feest voor Tom.
Updates diaconale kennisbank
Vanwege de cursus Diaconale journalistiek zijn de kennisbankpagina’s over het Nieuwsbericht,
Interviewtechnieken en Beeld bij het nieuws bijgewerkt. Op basis van deze pagina’s is ook de nieuwe
cursusreader samengesteld.
Meer updates:
 24-05-2018:
Nieuws in beeld, in het kader van AVG: Richtlijnen voor het maken, bewaren en
publiceren van foto's door parochies Nieuw toegevoegd
 24-05-2018:
Geloof in diaconie. Bijgewerkt met gebeden en online publicatie 'Medemens' Update
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24-05-2018:
Het interview. Bijgewerkt met aantekeningen van les Yvonne Koopman (Cursus
Diaconale journalistiek) Update

De kennisbank is te raadplegen bij het onderdeel Projecten op de website van het
Sint Franciscuscentrum. Er zijn cursusmaterialen en handreikingen beschikbaar 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.
Het koffertje van Samuel reist door het Bisdom Breda
Sinds een paar maanden is er een ‘Koffertje van Samuel’ bestemd voor het bisdom van Breda. In deze koffer
zitten verrassingen die gezinnen kunnen helpen om te luisteren naar wat God wil zeggen. Het koffertje blijft
een week logeren in een gezin en reist dan door naar de volgende familie. Via de website
www.koffertjevansamuel.nl kunnen gezinnen zich aanmelden voor dit initiatief!

Uitreiking van de Four Freedoms Awards in Middelburg
Op woensdag 16 mei 2018 ontving emeritus-bisschop
Paride Taban, rooms-katholiek bisschop in Zuid-Soedan,
de Freedom Award van de vrijheid van godsdienst. De
uitreiking vond plaats in de Nieuwe Kerk te Middelburg
tijdens een ochtendsessie. Bij deze uitreiking waren
koning Willem Alexander, koningin Maxima en prinses
Beatrix aanwezig. In de avond organiseerde de Raad van
Kerken van Middelburg een bijeenkomst met bisschop
Taban, die zowel bisschop Liesen als vicaris Wiertz
bijwoonden.Beiden waren onder de indruk van deze
persoon. Bisschop Liesen memoreert twee momenten
die hem bijzonder geraakt hebben. Toen de gespreksleider vroeg waarom bisschop Taban weinig interviews
gaf, antwoordde de bisschop: “Als ik in een interview tien woorden zeg, onthouden de mensen er maar één,
en dan het woord wat hem of haar het beste uitkomt. Als ik praat met God, hoort Hij ieder woord. Daarom bid
ik veel. Gebed is belangrijk.” Toen bisschop Taban de vraag kreeg waarom hij nooit heeft opgegeven,
antwoordde hij: “Ook Jezus heeft nooit opgegeven.” Zowel bisschop Liesen als vicaris Wiertz waren onder de
indruk van de spiritualiteit van bisschop Taban die tegelijk praktisch is en Christus centraal stelt.
Wat is de Four Freedoms Award?
Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) was van 1932 tot aan zijn overlijden in 1945 president van de
Verenigde Staten van Amerika. Tijdens zijn presidentschap brak de Tweede Wereldoorlog uit. De strijd in de
Tweede Wereldoorlog had voor Roosevelt een morele dimensie. Op 6 januari 1941, tijdens de jaarlijkse State
of the Union-boodschap, formuleerde Roosevelt de vier centrale menselijke vrijheden. Het ging om:
 de vrijheid van meningsuiting (Freedom of speech)
 de vrijheid van godsdienst (Freedom of worship)
 de vrijwaring van gebrek (Freedom of want)
 de vrijwaring van vrees (freedom of fear)
Meer informatie op www.fourfreedoms.nl.
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Informatiebijeenkomsten voor kosters
Het Sint Franciscuscentrum organiseert ook dit jaar weer bijeenkomsten met kosters. De bijeenkomsten zijn:
maandagmiddag (14.00 – 16.00 uur) 18 juni in de parochiezaal H. Eligiuskerk te Lewedorp en maandagavond
18 juni (19.30 – 21.30 uur) in de parochiezaal van de r.k.k. Emmaüskerk te Terneuzen.
Dinsdag 19 juni 's middags en 's avonds op dezelfde tijden in de Johanneszaal van Bovendonk te Hoeven.
Het onderwerp zal deze keer zijn: “Zorg en aandacht voor vieringen van uitvaart en begrafenis”. Kosters
vervullen een belangrijke rol vooraf, tijdens en na vieringen van uitvaart en begrafenis. De afscheidsdienst van
een overledene is vaak beladen met emoties voor nabestaanden en de aanwezigen. Omgaan met deze
gevoelens van de familie en aanwezigen vraagt kennis en inzicht van de rituelen en vaak ook om tact en
geduld. Bovendien is ook de inbreng van iedere pastorale beroepskracht weer anders. Door dit alles wordt er
van de kosters veel gevraagd. Van elkaars ervaringen kan ook veel geleerd worden. En de betekenis van
rituelen en gebruiken kan kennis vergroten. De bijeenkomsten worden geleid door emeritus-pastoor Peter de
Rooij uit Roosendaal en diaken Wim Tobé uit Breda.
Uitnodigingen en informatie is reeds verstuurd aan de kosters, die vorig jaar de bijeenkomsten hebben
meegemaakt, de pastorale beroepskrachten, parochiebesturen en teamassistenten.
Opgave is noodzakelijk om bij onvoorziene omstandigheden een bijeenkomst af te gelasten. Informatieve
vragen kunnen van te voren bij de opgave ingediend worden. Kosters van parochies en instellingen zijn van
harte welkom. Meer informatie op www.sintfranciscuscentrum.nl.
Maria Ommegang Bergen op Zoom op 24 juni 2018
Een kleurrijke stoet met paarden, herauten, trommels, zangers,
dansers, historische figuren, reuzen, soldaten, geestelijken, roepende
figuranten, Eva en de duivel, praalwagens, een prachtig Mariabeeld….
De niets vermoedende bezoeker zal zijn ogen uitkijken. Bewoners van
Bergen op Zoom weten veelal wel wat er op deze laatste zondag van
juni gaande is. De Maria Ommegang trekt dan weer door de
historische binnenstad van Bergen op Zoom. Een zeer bonte stoet met
een grote verscheidenheid aan groepen, figuranten, zangers, musici
en wagens. In totaal ruim 800 deelnemers die de geschiedenis van
Bergen op Zoom uitbeelden, fragmenten uit het Oude en het Nieuwe
testament en de Zeven Vreugden van Maria. De Maria Ommegang is
één van de tradities die in Bergen op Zoom in ere wordt gehouden. Ze
is een dankstoet ter ere van Maria. De stoet is qua vorm en
samenstelling gebaseerd op een ommegang zoals die in de
middeleeuwen door de straten van Bergen op Zoom trok. Het was in
1942 op voorstel van de toenmalige kapelaan Ooijens uit Bergen op
Zoom om deze stoet, uit dankbaarheid, jaarlijks te laten trekken als de
stad Bergen op Zoom tijdens de Tweede Wereldoorlog groot
oorlogsleed bespaard zou blijven.
Als de poorten van stadspaleis het Markiezenhof in het stadscentrum
van Bergen op Zoom op zondagmiddag 24 juni 2018 om precies 15.00 uur open gaan, gaat de Maria
Ommegang voor de 74e, naoorlogse keer van start. Het jaarthema is: Met Maria danken voor de Vrijheid.
De stoet is gratis te bezoeken. Voor mensen die niet goed langs de route kunnen staan bestaat de
mogelijkheid om (ook gratis) een stoel op de Grote Markt te reserveren. U moet dan uiterlijk 23 juni een mail
sturen naar secretaris@mariaommegang.nl
Meer informatie over de Maria Ommegang vindt u op: www.mariaommegang.nl
Wijziging telefoonnummer parochie H. Maria Sterre der Zee in Hulst
Sinds kort hebben we op de pastorie in Hulst een nieuw telefoonnummer, 0114 – 745000 (tussen 9.00 en
12.00 uur). Dit geldt zowel voor het parochiesecretariaat van de parochie als voor de kern Hulst. Ook de
pastores kunt u via dit nummer bereiken. U begrijpt het al: we gaan werken met een doorkiesnummer, zodat
er (over een tijdje) maar één telefoonnummer in omloop zal zijn.
Waarom een nieuw telefoonnummer?
4

Nieuwsbrief Vicariaat Middelburg
We hebben gekozen voor een nieuw telefoonsysteem. De twee verschillende telefoonnummers zorgden voor
verwarring. Soms werd voor een begrafenis naar de parochiekern Hulst gebeld en voor een misintentie naar
het parochiesecretariaat van de parochie H. Maria Sterre der Zee. Weliswaar werd uw telefoonnummer dan
doorverbonden, maar we willen het u gemakkelijker maken, zodat u uw verhaal niet tweemaal hoeft te
vertellen. We hopen u hiermee van dienst te zijn.
Voorlopig kunt u de oude nummers nog gebruiken. Naar verloop van tijd zullen deze nummers verdwijnen en hopen
dat u het nieuwe nummer kent en het gemak ervaart van dat ene nieuwe nummer.
Meerdere exposities in toeristenkerk Dishoek
In de toeristenkerk van Dishoek worden de komende maanden verschillende leuke exposities gehouden. Een
overzicht:
 18 tot en met 23 juni: expositie van een groepje keramisten, cursisten van keramiekatelier ’t
Zonnehoekje in Middelburg, openingstijden van 12.00 tot 18.00 uur
 16 tot en met 21 juli expositie van een groep beeldende kunstenaars uit Koudekerke, openingstijden
van 11.00 tot 17.00 uur
 30 en 31 augustus en 1 september: in het kader van de Kunstroute Koudekerke, expositie van kunst
gemaakt door een groepje leerlingen van het CSW Middelburg. De openingstijden zijn nog niet
bekend.

Lopend vuurtje is een dag voor vormelingen. Voor hun ouders en begeleiders is er een apart programma dat
elk jaar anders ingevuld wordt. In aanloop naar de bisdombedevaart van 2019 gaan we in op het scheppen
van ruimte in ons hectisch bestaan en ontdekken we wat de benedictijnse manier van leven en werken kan
betekenen voor het leven van alle dag. Pastoor Han Akkermans verzorgt de inleiding over wat de H.
Benedictus aanreikt over bidden en werken. Jan Brok, Pauline Vermeulen en Geerten Kok begeleiden de
groepjes waar de inleiding wordt verwerkt.
Daarnaast is er een ontmoeting met bisschop Liesen waarin het zegenen centraal staat. Ouders en
begeleiders dus van harte welkom!
Bedevaart naar Kevelaer
Al sinds 1719, 299 jaar geleden dus, trekt jaarlijks de processie van Breda en omgeving naar Kevelaer. Sinds
de jaren '50 gaan er ook pelgrims uit Oost-Zeeuws-Vlaanderen mee. In Kevelaer wordt Maria vereerd als de
“Troosteres der Bedrukten”.
De Broederschap van O. L. Vrouw van Kevelaer Breda e.o. en Oost-Zeeuws-Vlaanderen organiseert deze
bedevaart op dinsdag 7 en woensdag 8 augustus. Twee dagen van bezinning, gebed,liturgie, processies en
ook gezelligheid.
De kosten voor reis en organisatie bedragen € 25,00. Kinderen onder de 15 jaar krijgen € 10.— korting.
Pelgrims uit Zeeuws-Vlaanderen betalen € 31,00. Daarnaast moet u rekening houden met de kosten van
maaltijden en logies. Dat wordt niet centraal geregeld, maar wij helpen u in Kevelaer zo nodig wél met het
vinden van een hotel.
Ieder jaar wordt er in Kevelaer gecollecteerd. De opbrengst dient twee doelen: we bestrijden daarmee de
onkosten van bedevaart en Broederschap en het grootste gedeelte van de opbrengst bestemmen wij dit jaar
voor een bijdrage aan de het jubileumjaar in 2019!
U kunt voor inlichtingen terecht bij:Broederschap O.L.V. van Kevelaer Breda e.o. en Oost-Zeeuws-Vlaanderen.
Hanneke Oomen (hannekeoomen@online.nl)
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De Librije, een unieke bibliotheek
Vanaf Hemelvaart is de Librije in de basiliek van Hulst op zondagmiddag
weer open en zijn er mensen aanwezig die u een stukje geschiedenis van de
kerk en kerkschatten kunnen vertellen. De teksten zijn van Pater Brand
Wat is een Librije?
(Liber= latijn betekent boek)
Een librije (ook liberarie genoemd) was een ruimte bij of aan een
kerk of in een klooster waarin de boeken werden bewaard.
De Librije bevatte aanvankelijk gewijde en liturgische boeken, later ook kerkvaders, theologische werken en
boeken betreffende kerkelijk recht. Het was dus de bibliotheek van de parochie. De boeken waren aan de
lezenaars met kettingen vastgemaakt zodat geen onbevoegde ze kon meenemen.
Historie van de librije: We vinden de librije van de kerk van Hulst voor het eerst vermeld in de kerkrekeningen
in 1415. Daarbij zij opgemerkt dat de kerkrekeningen pas in 1409 beginnen. De librije kan dus gebouwd zijn in
de 14e eeuw. In dat jaar 1415 werd er op het dak van de librije een klokje geplaatst. In april en mei 1430
werden er herstellingswerkzaamheden uitgevoerd aan de librije. Toen werden de goten gerepareerd en
werden er negen treden van een wenteltrap, die aan de librije was aangebouwd, hersteld of aangebracht.
Regelmatig lezen we in de kerkrekeningen over de aanschaf van zangboeken en liturgische werken. Soms
werden boeken geschonken.
Zoals ook voorgaande jaren zullen we de Librije ook weer aankleden met de vaste kerkelijke schatten. U hebt
ze vast al gezien. Toch zal het meer dan de moeite waard zijn te komen kijken. Al buiten de Librije
verwelkomen we u. Thema: “Gesloten maar niet vergeten”. Bij binnenkomst in de koorkerk ziet u een boog
opgebouwd. Tevens is er een filmvoorstelling met oude films uit Terhole en de kerk van Terhole op schaal
nagemaakt. In de Librije zullen er nog wat prenten en boeken in de vitrines liggen. Ook het beeld van
Gerardus Majella zal niet ontbreken.
De moeite waard om te komen kijken. U bent van harte welkom. Van Hemelvaart t/m open monumentendag.
Personalia
Jubilea
9 juni 2018 viert pr. Leo Peeters zijn 50 jarig priesterjubileum
26 juni 2018 viert pr Piet Swinne zijn 25 jarig priesterjubileum.
Onze felicitaties aan beide jubilarissen.
Dochtertje voor Fredi en Roel Hagedoorn
Op 24 april 2018 is Renske Frederika Adriana geboren, dochtertje van Fredi en Roel
Hagedoorn, pastoraal werkster van de Lievevrouweparochie. Onze hartelijke felicitaties aan
hen.

De volgende nieuwsbrief verschijnt begin juli 2018.
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