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José Kamps stopt als secretarieel medewerker van het vicariaat Middelburg
Half juli is binnen het bisdomkantoor de volgende mededeling gedaan:
Op 1 september stopt José Kamps als secretarieel medewerker van het vicariaat Middelburg. José is op 1 juli
2010 in dienst getreden als secretarieel medewerker op het dekenaat Zeeland en is op 1 juni 2012
secretarieel medewerker van het vicariaat Middelburg geworden. Zij heeft zich altijd ingezet voor het
bisdom en wij kennen haar als een betrokken en prettige collega.
Wij vinden het jammer dat ze vertrekt, maar feliciteren haar met haar nieuwe baan. José wordt
projectsecretaresse bij een bedrijf waar luxe jachtboten worden gebouwd en krijgt daar een aanstelling
voor 32 uur per week. Er is een afscheidsetentje gepland met de medewerkers van het vicariaat.
Op 29 augustus is er van 10.00 uur tot 12.00 uur een ontmoeting en afscheid op het kantoor van het
vicariaat in Bergen op Zoom aan de Burg. Stulemeijerlaan 8. U bent van harte uitgenodigd aanwezig
te zijn.

Maria Hemelvaart in Bergen op Zoom
Op woensdag 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming en gedenkt hiermee
het feit dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God in de hemel werd opgenomen. Vanaf 18.30
uur worden er Ommegang liederen op het orgel gespeeld en om 18.45 uur bidden we de Rozenkrans. We
vieren het samen in de Eucharistie om 19.00 uur in de OLV van Lourdeskerk met als hoofdcelebrant
pastoor Paul Verbeek en geassisteerd door diaken Jan Foesenek.

Filmavonden en gesprek

Het Sint Franciscuscentrum organiseert in het voorprogramma van de bisdombedevaart van oktober 2019,
vier filmavonden met filmgesprek, waar telkens één van de volgende twee films wordt vertoond en
besproken.
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Films en begeleiding
 "Des hommes et des dieux". Een Franse dramafilm uit 2010 onder regie van Xavier Beauvais. De film
toont ons hoe een groep cisterciënzer monniken, bedreigd in hun bestaan, komt tot de kern van
hun spiritualiteit en hun aanwezigheid in Algerije. Deze film wordt begeleid door Marjeet Verbeek,
theologe, gespecialiseerd in het filmgesprek
 "The Way". Een Amerikaanse dramafilm uit 2010 van Emilio Estevez. Hierin volgen we de
hoofdpersonen in een spirituele tocht op zoek naar de innerlijke drijfveren van het leven. De
begeleiding wordt gegeven door Wiel Hacking, pastoraal werker Bisdom Breda.
Voor wie
Deze films zijn aantrekkelijk voor alle geïnteresseerden en zeker ook voor jongeren.
Data en plaatsen
De avonden zijn op twee verschillende data en plaatsen, in beide vicariaten, in ons bisdom. Zie de kalender
hieronder.
Bijeenkomsten
Op 4 september 2018 - 17:30u tot 21:30u: "Des hommes et des dieux" (begeleiding Marjeet Verbeek)
In de Johanneszaal, Hofstraat 8, Hoeven
Op 5 september 2018 - 17:30u tot 21:30u: "The Way" (begeleiding Wiel Hacking)
In het dorpshuis de Jeugdhoeve, Blikhoek 4, 's-Heerenhoek
Op 12 februari 2019 - 17:30u tot 21:30u : "The Way" (begeleiding Wiel Hacking)
In de Johanneszaal, Hofstraat 8, Hoeven
Op 13 februari 2019 - 17:30u tot 21:30u: "Des hommes et des dieux" (begeleiding Marjeet Verbeek)
In het dorpshuis de Jeugdhoeve, Blikhoek 4, 's-Heerenhoek
Programma
17.30 uur Ontvangst met kopje soep en broodjes
18.30 uur Film met korte inleiding
20.30 uur Pauze
20.35 uur Filmgesprek
21.30 uur Afsluiting
Inschrijven en kosten
U kunt u inschrijven via de website van het Sint Franciscuscentrum door het invullen van het
inschrijfformulier
Aan de avonden zijn geen kosten verbonden, een vrijwillige bijdrage is welkom.
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