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‘En wat heb jij getekend’,
vroeg ik aan het broertje van de dopeling terwijl we de tekening aan de doopfont hingen. ‘Ik heb een
regenboog getekend’, zei het jongetje. En inderdaad, ik zag een rode boog vanuit de hoge hemel helemaal tot
beneden. ‘En wat zien we verder op de tekening’, vroeg ik. ‘Dit is de trap waarmee je helemaal naar boven op
de regenboog kunt klimmen, en hier op de boog zie je een mannetje dat vanaf de regenboog met veel plezier
helemaal naar beneden glijdt’.
Later, thuis, dacht ik er nog eens over na. Een prachtige tekening. Het kost vaak moeite om de verbondenheid
met God in ons leven te ervaren. Soms is het leven zwaar, is God ver weg. ‘Ik laat jullie niet alleen’, Woorden
van God, Zijn belofte, zijn dan moeilijk te horen, moeilijk te ervaren. Bij die woorden komen, is een hele klim.
Verbeeld in de ladder naar boven. Maar, als het je lukt, als je de God die bij jou wil horen toelaat in je leven,
als je de ladder beklimt en boven komt; hoe weldadig is het dan als je over de regenboog kunt glijden. Hoe
weldadig is het om de vreugde en de sensatie van geloven te ervaren. Het vertrouwen dat je je leven leeft met
God. Dat verbeeldt het mannetje dat vanaf de regenboog naar beneden glijdt. Vreugde en vertrouwen. Waar
in de tekening herkent u iets van uzelf?
Wij wensen u een goede tijd toe. Thuis, of elders op vakantie. Probeer even helemaal te ontspannen. Laat
even alles los om over een tijdje met nieuwe energie weer alles wat voor u van waarde is te kunnen doen.
Vicaris W. Wiertz, mede namens mgr. H. Lommers vicaris-generaal en vicaris P. Verbeek

Wijding van Tom Kouijzer in de basiliek van Hulst
Zaterdag 16 juni 2018 was de grote dag voor Tom Kouijzer, maar ook voor de parochie heilige Maria Sterre
der Zee. Deze dag werd Tom tot priester gewijd. Tom, een jongen uit de streek, uit Hulst zelf. Als kleine jongen
misdienaar in de basiliek en nu terugkomend naar de basiliek om tot priester gewijd te worden. Tom kwam
niet alleen. Vader, moeder, grootouders, broer, ooms en tantes en nog meer familieleden kwamen naar de
basiliek om Tom te vergezellen bij een belangrijke stap in zijn leven. Tom heeft zo’n tien jaar geleden de keuze
gemaakt om priester te worden. Tom koos er voor om bij de Maristen in te treden. 16 juni was de heuglijke
dag van de wijding.
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Vele Maristen uit de hele wereld betuigden Tom hun steun door
aanwezig te zijn in de basiliek. In processie gingen alle aanwezige
priesters, voorafgegaan door vijf misdienaars naar de basiliek.
Tom werd hierin ook begeleid door diaken Kees van Geloof, die
Tom nog gedoopt had. Er kwamen veel mensen kijken en ook de
kerk was goed gevuld. De kerk was ook heel mooi versierd. Vele
mensen spraken er over. De cantorij zong met overgave in de
viering.De lezingen waren door Tom zelf uitgezocht. Het
hoogtepunt was toch de wijding, de zalving en de handoplegging.
De wijding werd verricht door bisschop Henk Kronenberg (Marist).
Alle aanwezige priesters namen Tom daarna op in hun midden
door individuele handoplegging. Nadat hij “gekleed” was ging Tom
als concelebrant naast zijn confraters, pastoor Wiertz en diaken
Van Geloof voor in de Eucharistieviering.
Het bijwonen van de Eucharistieviering zal iedereen op een heel
eigen wijze ervaren. De intensiteit van de viering, het bijwonen van
de wijding is een unieke ervaring. Na de viering werd er nog lang
nagepraat, waarbij ieders ervaring uitvoerig werd besproken.
Mensen gaven aan blij te zijn de wijding te hebben kunnen
meemaken. Mensen hebben er onbewust naar toegeleefd en
hebben het met volle teugen in zich opgenomen.
Ook de parochie heilige Maria Sterre der Zee is dankbaar dat Tom
Foto: R. Haerens
koos om in de basiliek zijn wijding te mogen ontvangen en wij
wensen hem met Gods zegen veel wijsheid en moed in alle facetten van het leven in de nabije en verre
toekomst. Tom begint zijn priesterschap in Dublin.
Eerste heilige Mis van Pater Tom Kouijzer in de basiliek van Hulst
Tom Kouijzer was zondag 17 juni 2018 ook voor zijn Eerste heilige Mis in de basiliek van Hulst. Een heel
andere ervaring dan de wijding zelf. Nu was Tom hoofdcelebrant in de Eucharistieviering. De concelebranten
waren pater Ad Blommerde, die de preek verzorgde, pater John O’Gara, overste communiteit Maristen in
Dublin, pater David Corrigan, pastoor St. Teresa’s parish te Dublin en pastoor Wiertz. De viering werd
opgeluisterd door het dameskoor.
In de viering waren zo’n driehonderd mensen aanwezig om samen met Tom de Eerste heilige Mis te vieren.
Onder hen waren opnieuw veel paters Maristen aanwezig. Zij wilden ook zijn Eerste heilige Mis meevieren
alvorens weer over de wereld uit te vliegen.
De viering stond in het teken van vertrouwen en geduld. Deze keer waren de lezingen niet door Tom zelf
uitgekozen. Het waren de lezingen van deze dag die universeel over heel de wereld werden uitgesproken.
Pater Ad Blommerde vertaalde het Evangelie naar deze tijd. Het zaad ontkiemt en schiet op, maar de boer kan
niet bevroeden wat het resultaat zal worden. Dit ligt in Gods handen. Pater Blommerde haalde hierbij Roland
Holst aan met de ploeger. Tevens nodigde hij ons uit om niet pessimistisch te zijn maar vertrouwen in God te
hebben, vooral dat het vroeg of laat goed komt in deze wereld, met ons. Het kan tijd kosten. Hiervoor wordt
dan ook opgeroepen tot geduld. Ook kost het energie, hard werken, maar ook vertrouwen als het even
tegengaat. Wij moeten geloof hebben in de toekomst.
Het was doodstil in de basiliek. Er werd met veel aandacht geluisterd. Er heerste harmonie. Iedereen was in
gemeenschap bij elkaar. Tom sprak met veel vertrouwen het Eucharistisch gebed uit. Dat deed een ieder
goed.
Evenals na de wijding was er ook nu de gelegenheid de neomist te feliciteren met zijn wijding. Deze keer
verliep het iets sneller dan de dag ervoor. De reden hiervoor was dat veel mensen bij beide vieringen
aanwezig zijn geweest. Tom, de wijding een Eerste Mis hebben diepe indruk achtergelaten. Het gaat je goed.
Derde Sint Franciscusdag krijgt het thema ‘Pelgrimeren’
Met het thema ‘Pelgrimeren’ vindt op donderdag 4 oktober 2018 voor de derde maal op rij de Sint
Franciscusdag plaats. Pastorale krachten en vrijwilligers worden uitgenodigd in Oudenbosch voor een
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avondprogramma met een gezamenlijke maaltijd, verschillende inleidingen en een ‘parcour spirituel’ door de
Agatha en Barbara basiliek.
Diocesane Bedevaart
De Sint Franciscusdag blikt vooruit op de bisdombedevaart die in oktober 2019 wordt gehouden naar Italië.
“De dag is uiteraard ook de moeite waard als men niet van plan is om met het bisdom op bedevaart te gaan”,
vertelt Ben Hartmann, directeur van het Sint Franciscuscentrum.
“Tijdens de Sint Franciscusdag willen we aan de orde stellen hoe de
beleving van het op-bedevaart-zijn bijdraagt aan de verinnerlijking van
het geloof en met name aan een ervaring van God zelf”.
Pelgrim zijn
Hartmann vervolgt: “Het beginpunt is elke keer het vertrekken vanuit het
oude en vertrouwde om het andere te ontdekken. Pelgrim-zijn is niet
alleen een bepaalde uiting van geloof, maar ook een grondhouding van
gelovigen, die door het leven op weg zijn naar de ontmoeting met God
van aangezicht tot aangezicht. Het is ook een goede houding om 'naar
binnen' te reizen naar meer inzicht en meer ervaring van het geloof.”
Gastsprekers Toke Elshof en diaken Peter Hoefnagels zullen een aantal aspecten van het thema verkennen.
Zo gaan zij in op de vraag hoe wij anderen kunnen uitnodigen tot een houding van pelgrim-zijn en hoe het
kerkgebouw, als huis van God, hierbij kan helpen.
In het kort
Wat:
Waar:
Wanneer:
Voor wie:

Sint Franciscusdag
Zaal De Pelgrim, Markt 59, Oudenbosch
Donderdag 4 oktober van 17:30 tot 21:15 uur
Pastorale beroepskrachten en vrijwilligers

Gebruik foto’s bij uw teksten!
U zult het herkennen: u krijgt een fraaie tekst aangeleverd voor uw parochieblad, maar foto’s ontbreken. Tijd
is er niet om een geschikte foto te maken en voor een portretfoto ligt toestemming toevallig net moeilijk.
Overweeg dan eens een stockfoto!
Stockfoto's zijn foto's van hoge kwaliteit die vaak vrij (gratis) te
gebruiken zijn. Ze hebben geen restricties in verband met
auteursrecht. Hieronder enkele aanbieders van stockfoto's.
Gebruik ze met ‘met mate’, want foto’s die speciaal voor de
gelegenheid gemaakt zijn, zijn meestal het beste. Maar toch,
stockfoto’s kunnen goed uitkomen als tweede foto in een artikel.
En denk maar zo: vaak is een stockfoto beter dan helemaal geen
foto.
Goede bronnen voor stockfoto’s

Pexels (vrijwel alle aanbod is gratis en vrij te gebruiken)

Freeimages (veel gratis, geen account nodig)

Unsplash (vrijwel alle aanbod is gratis en vrij te gebruiken)

Pixabay (vrijwel alle aanbod is gratis en vrij te gebruiken)

iStock (deels betaald, deels gratis. Account vereist)
Nog een tip: vind je niet wat je zoekt? Probeer dan eens te zoeken
op het Engelstalige woord. In plaats van ‘diaconie’, kun je
bijvoorbeeld ook ‘helping’ gebruiken.
Updates diaconale kennisbank
Vanwege de cursus Diaconale journalistiek zijn de kennisbankpagina’s over het Nieuwsbericht,
Interviewtechnieken en Beeld bij het nieuws bijgewerkt.
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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
Ga met “Caritas Banneux bisdom Breda” naar de Maagd der Armen!
Dit jaar nog niet naar Banneux geweest? Of wilt u nog een keer vertoeven bij
Maria? Geen probleem! U krijgt nog een kans!
Tijdens het eerste weekend van de Rozenkransmaand organiseert “Caritas
Banneux” een tweede 5-daagse bedevaart naar het Belgische bedevaartsoord
van de Maagd der Armen in Banneux. Het is daar aan de voet van de Ardennen
dat in 1933 de Hemel de aarde heeft willen aanraken.In deze oase van rust in een
prachtige groene omgeving verblijven we 4 nachten in de aan deze tijd
aangepaste “Hospitaliteit”, op basis van volpension in 2-persoonskamers met
toilet en douche.
Wilt u er ook eens even tussenuit?
Ook indien u enige vorm van zorg en ondersteuning nodig heeft kunt u mee!
Een team van enthousiaste vrijwillige medewerkers (een arts, verpleegkundigen,
verzorgenden, helpenden en brancardiers) zorgen daar graag voor.
Naast de 5-daagse bedevaart staat ook de dagbedevaart op de agenda.
Bij voldoende aanmeldingen trekt er een bus op zondag 7 oktober vanuit het Bisdom Breda naar Banneux om
pelgrims deze dag deel te laten nemen aan o.a. de Internationale Eucharistieviering en ’s middags het
Plechtige Lof.
Aanmelden (voor de 5-daagse) kan nog tot 15 augustus aanstaande. Voor de dagbedevaart kan dat tot
uiterlijk 14 september.
Meer informatie en/of aanmelden: Secretariaat “Caritas Banneux bisdom Breda”; Jef Adriaansenstraat 7, 4631
EE Hoogerheide. E-mail: banneux-breda@hotmail.com; Website: http://banneux-breda.jouwweb.nl
Uit de Impulsgroep Inclusie
Het werkjaar is afgelopen, je kijkt uit naar de vakantie. Het is ook een moment om even terug te kijken op het
afgelopen jaar. Aan het begin van dit werkjaar heb ik een stukje in de nieuwsbrief geschreven over het Eerste
Communieproject in de H. Catharinaparochie in Oosterhout. Er waren verschillende kinderen aangemeld met
een klein of groter rugzakje. We hebben dit toen met de ouders besproken en zijn aan de slag gegaan. We
hielden rekening met de kinderen die leesproblemen hadden. We zorgden ervoor dat er geen sterke prikkels
waren voor kinderen die daar erg gevoelig op reageerden. We gaven opdrachten op maat. We hadden geduld
met kinderen die in hun schulp kropen.
Het was mooi om te zien hoe de kinderen zich in de groep thuis voelden. Ze vertelden bij de laatste
bijeenkomst zelfs heel vrij wat hun probleem was in een groep en dat ze daar bij de Eerste communie
voorbereiding geen last van hadden gehad.
We kijken terug op een fijne tijd. Omdat de ouders in een open gesprek en individueel met de pastor over hun
problemen hadden besproken, konden we als werkgroep de extra aandacht geven die ieder kind nodig had.
Mocht U over dit onderwerp nog verder met ons in gesprek willen gaan, of heb je advies nodig, de impuls
groep staat hiervoor open. Goede zomertijd allemaal.
Ineke Leemput, namens de Impulsgroep Inclusie
Diocesane onderscheiding
Op 10 juni 2018 heeft de heer J. Cuelenaere van de H. Andreasparochie te Oostburg een diocesane
onderscheiding ontvangen, deze werd uitgereikt door pastor I. D’hert.
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Zomeractiviteiten
De komende zomer zijn er soms extra zomeractiviteiten. Niet alleen tijdens de hoogfeestdagen is het fijn en
goed om samen met God op weg te gaan. Zeker ook tijdens de zomervakantie kunnen wij elkaar en God
ontmoeten in een aantal gezellige, leerzame en uitdagende activiteiten.
H. Andreasparochie Oostburg:
Zaterdag 18 augustus 2018: Openluchtmis b.g.v. de feestdag Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming voor de
H. Maria Hemelvaartkerk, Weststraat 80 te Aardenburg met om 19.00 uur de eucharistieviering voor de kerk.
Zondag 19 augustus 2018: 7e Fietstocht langs kapelletjes met thema “Wat kapellen vertellen”. Dit jaar een
verkenning op de fiets in het gebied van Knokke-Heist. Vanwege de afstand is de organisatie dit jaar anders
dan voorgaande jaren. Voor informatie zie http://www.andreas-wzvl.nl/aardenburg_nieuws.html.
Lievevrouweparochie Bergen op Zoom:
– Zomertentoonstelling Gertrudiskerk: op zaterdag 14 juli om 19.00 uur wordt feestelijk een bijzondere
tentoonstelling geopend in de Gertrudiskerk, Grote Markt 10 Bergen op Zoom. In het kader van 90 jaar O.L.
Vrouw van Lourdeskerk zal de tentoonstelling in het teken staan van Lourdes. Deze tentoonstelling is tot 31
augustus te bezoeken.
– Op woensdag 15 augustus is er om 20.00 uur een speciale eucharistieviering in de O.L.V. van Lourdeskerk,
Prins Bernardlaan 66 Bergen op Zoom ter gelegenheid van Maria Hemelvaart.

Personalia
Nina Mertens
De afgelopen drie jaar was Nina Mertens jongerenwerker in het Bisdom Breda. Per 1 juli 2018 zet zij haar
werkzaamheden in het bisdom voort voor tieners in de leeftijd van het vormsel tot 16 jaar. Als tienerwerker
heeft Nina een aanstelling van één dag per week. Haar taak is het bevorderen van de geloofsontwikkeling van
tieners en de ondersteuning van de degenen die deze behartigen in het Bisdom Breda.
“We zijn blij dat Nina Mertens voor het tienerwerk bij het bisdom betrokken blijft,” geeft secretaris-generaal
Ben Hartmann aan in een bericht over de aanstelling, dat aan parochies is gestuurd. Voor de invulling van de
functie van jongerenwerker, die die leeftijdsgroep van 16 tot en met 30 zal behartigen, lopen er op dit
moment gesprekken. Het bisdom verwacht hierover aan het begin van het nieuwe werkjaar meer concreet te
kunnen berichten.
Chantal van de Walle
Eind juni 2018 is in de parochie H. Maria Sterre der Zee bekend gemaakt dat pastoraal werkster Chantal van
de Walle met ingang van 1 september 2018 afscheid neemt van de parochie. Chantal is 18 jaar werkzaam
geweest voor de parochiepastoraat in Oost Zeeuws-Vlaanderen. Ze raakte er aan toe om voor de komende
jaren van haar werkzaam leven een andere uitdaging aan te gaan. Tijdens de parochiedag op 1 juli jl is stil
gestaan bij het afscheid van Chantal.
Ruim een jaar eerder had Alexandra de Krijger al afscheid genomen van de Andreasparochie in West ZeeuwsVlaanderen. De parochiebesturen van de drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen spraken met het bisdom over
de invulling van de vacatures. Ze vroegen daarbij ook aandacht voor de krappe priesterlijke bediening in de
parochies, die met het overlijden van emeritus-pastor Miel Erpelinck op 13 april 2018 nog verder onder druk
was geraakt, vooral in de Elisabethparochie van Midden Zeeuws-Vlaanderen.
Jochem van Velthoven
Om de pastorale teams van de parochies in Zeeuws-Vlaanderen te versterken heeft de bisschop van Breda
aan kapelaan Jochem van Velthoven gevraagd een benoeming in deze regio ter aanvaarden. Jochem van
Velthoven heeft dit geaccepteerd. Hij wordt met ingang van 15 oktober 2018 benoemd als kapelaan in de
parochies van Zeeuws-Vlaanderen. Vanuit de Elisabeth-parochie van Terneuzen, waar hij gaat wonen, zal hij
ook werkzaam zijn in de twee andere parochies van Zeeuws-Vlaanderen. Pastor Wiel Wiertz blijft pastoor van
de drie parochies. Jochem van Velthoven is en blijft voor één dagdeel per week werkzaam voor het diocesaan
tiener- en jongerenpastoraat.
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Aan andere pastorale beroepskrachten in de parochies van Zeeuws-Vlaanderen wordt gevraagd taken te gaan
uitvoeren in heel Zeeuws-Vlaanderen. Die verbrede inzet kan de vacatures die ontstaan zijn zoveel mogelijk
opvangen.
Sinds november 2015 was Jochem van Velthoven kapelaan in het pastoraal team van de zes parochies van het
samenwerkingsverband Alphen-Gilze. Zijn benoeming in Zeeuws-Vlaanderen betekent dat hij afscheid neemt
van deze parochies. De besturen van de parochies van de regio Alphen-Gilze spreken met de bisschop over
de invulling van de ontstane vacature.
Geerten Kok
Vijf jaar geleden werd Geerten Kok benoemd als teamlid en teamleider in het pastoraal team van de Sint
Norbertusparochie van Roosendaal. Hij kreeg een aanstelling voor 0,6 fte en bleef voor 0,4 fte werkzaam als
bisschoppelijke gedelegeerde voor kerkopbouw.
In het bisdom is de invulling van bisdomtaken en taken in de vicariaten door meerdere oorzaken onder druk
geraakt. De bisschop heeft Geerten Kok gevraagd om voltijds voor het bisdom en de vicariaten te gaan
werken. Geerten heeft daarmee ingestemd. Hij zal per 1 september 2018 afscheid nemen van de Sint
Norbertusparochie. Het bestuur van de parochie bespreekt met het bisdom de mogelijkheden om de
vacature in te vullen.
Alida van Veldhoven, Rian Lauwen
Op 19 februari 2018 heeft Freijkje van Gennip afscheid genomen van de H. Mariaparochie in Etten-Leur.
Bestuur en team spraken met de bisschop over mogelijkheden om het pastoraal team te versterken. Aan
pastoraal werkster Alida van Veldhoven is gevraagd om met ingang van 1 juni 2018 voltijds te gaan werken
voor de H. Mariaparochie. Zij heeft hiermee ingestemd. Verdere ondersteuning van het team heeft
plaatsgevonden doordat mw Rian Lauwen bereid is gevonden om met een aanstelling van 0,2 fte als
teamassistent voor het pastoraal team van deze parochie te gaan werken. Haar aanstelling is ingegaan op 1
juni 2018.
Jubilea
Op 10 augustus viert Theo Kennis o.praem. zijn 60-jarig priesterjubileum. Onze hartelijke felicitatie.

Wij wensen u een fijne zomerperiode!

De volgende nieuwsbrief verschijnt begin september 2018.
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