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Genieten van al wat groeit en bloeit!
Lieve mensen!
Heeft u deze ervaring ook in deze tijd van het jaar? Wanneer ik bij zonnig weer veel mensen bezig zie in hun
tuin, kan ik daar echt van genieten. Het voorjaar daagt me telkens uit om extra te kijken naar de natuur die
volop tot leven komt. Er kan zoveel in de wereld gebeuren, maar de natuur blijft haar zelfde cyclus volgen.
Dat is een wonder op zich.
Het roept bij mij ook het beeld op dat ik een deel ben van een groter geheel. Ik mag deel uitmaken van die
Schepping van God. Daar mag ik mijn eigen bijdrage aan leveren. Die zorg komt terug bij al die bezige bijen
van mensen, die in hun tuinen het nodige werk verrichten om ze mooi te maken. Ik denk dat het voor ons
allen heel belangrijk is om dit contact met de natuur te behouden.
Zo mogen we stilstaan bij het leven, bij het echte leven, daar waar het om draait. Misschien houden we daar
als moderne mens veel te weinig rekening mee. Wat houden we over als de verwondering verdwijnt over de
bloemen die bloeien op het veld? Het leven zou kaal en saai worden. Er is meer in de wereld dat geld en
andere materiële dingen. Soms maken we ons daar teveel zorgen om en kunnen we te weinig delen
anderen.
Jezus waarschuwt ons daarvoor in het evangelie. Hij roept ons op om te genieten van de bloemen op het
veld en de vogels in de lucht. De verwondering hierover zou ons moeten stimuleren om ons te zetten voor
het Rijk van God.
Genieten van al wat groeit en bloeit wens ik u van harte toe!
Vicaris P. Verbeek, mede namens vicaris-generaal mgr. H. Lommers en vicaris W. Wiertz

Inclusie en de Sociale leer van de Kerk
Op 28 februari jl. mocht ik tijdens een bijeenkomst van de Antoniusacademie het thema Inclusie belichten
vanuit de optiek van de Sociale leer van de Kerk. Graag wil ik u als lezer van de nieuwsbrief deelgenoot
maken van enkele gedachten. In de Sociale leer van de Kerk worden thema’s uit de samenleving
bijeengebracht zoals beschreven en overdacht in encyclieken en andere documenten van onder andere
pausen en kerkelijke overheden. De Sociale leer beoogt een samenleving voor te staan en te scheppen die
gebaseerd is op de waardigheid en de vrijheid van de, van elke, menselijke persoon.
De gehandicapte mens
In het hoofdstuk: de menselijke persoon en de mensenrechten lezen we in een van de paragrafen over de
gelijkwaardigheid van alle mensen het volgende als het over gehandicapte personen gaat:
(148) Gehandicapte personen zijn volledige menselijk subjecten met rechten en plichten en zij moeten
geholpen worden om deel te nemen aan elke dimensie van de familie en van het sociale leven op elk voor
hen toegankelijk niveau en in overeenstemming met hun mogelijkheden, dus ook tot arbeid, anders zou dit
een grote discriminatie zijn. Waarbij aandacht moet zijn voor de fysieke en psychologische
werkomstandigheden, maar ook rechtvaardig loon en aan de mogelijkheid tot promotie.
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Leven met een handicap
In 1981 publiceerden de bisschoppen van Nederland bij gelegenheid van het Internationale jaar van de
Gehandicapten een herderlijk schrijven met als titel: Leven met een handicap. Een
aantal gedachten daaruit: “Het woord gehandicapt kan de indruk wekken dat er
een scheidslijn wordt getrokken tussen mensen met en zonder een handicap.(…)
Wanneer wij in deze brief aandacht schenken aan mensen met een zichtbare
handicap, is het vanuit het diepe besef dat alle mensen hun verborgen handicaps
hebben. (…)we moeten ervoor zorgen dat medemensen met een duidelijk
herkenbare lichamelijke of geestelijke handicap niet als minderwaardig
beschouwen. “ p.4. Wie is werkelijk gaaf?
Rechten van de gehandicapten:
Volgens de verklaring van de Verenigde Naties over de rechten van de
gehandicapten (1975) hebben gehandicapten “recht op respect voor hun
menselijke waardigheid, (…)en recht op een zo normaal en volledig mogelijk leven.
(…) Het morele gehalte van een maatschappij kan het best worden getoetst aan
het respect dat aan haar meest kwetsbare leden wordt bewezen.”p.8.
Gehandicapt mens en pastorale zorg
In diaconie en liturgie moet een gehandicapte naar zijn/haar mogelijkheden en talenten
ingeschakeld.
Aangepaste liturgie en catechese voor verstandelijk gehandicapten is nodig.
De Kerk zal de gehandicapte leden in haar midden en warm hart moeten toedragen. p.10.

worden

Tot slot:
Groot punt van zorg is de prenatale diagnostiek en mogelijkheid van ingrijpen van de mens bij het
ongeboren kind waarbij afwijkingen worden geconstateerd. De paus is daar heel duidelijk in in het standpunt
van de Kerk. Hij kant zich fel tegen het afwijzen van het imperfecte alsof mensen met een beperking niet in
staat zijn tot geluk of zelfverwerkelijking, ook in hun broosheid. Het gaat erom ieder mens met respect en
liefdevol op te nemen in de gemeenschap. De Kerk mag daarbij niet aan de zijlijn blijven staan (Katholiek
Nieuwsblad, 22/10/2017).
Diaken Peter Hoefnagels

Laaiend Vuur 2018
Op 2e Pinksterdag, maandag 21 mei 2018, vindt er weer de jaarlijkse diocesane tiener- en jongerendag
plaats: Laaiend Vuur! Deze dag staat geheel in het teken van Pinksteren en de H. Geest. Dit jaar zal er ook
speciale aandacht zijn voor Maria, met het oog op de nieuw ingestelde gedachtenis van 'Maria, Moeder van
de Kerk'. Voor het programma van deze dag zie: Laaiend Vuur 2018
Deelname aan deze dag is gratis, je mag natuurlijk een vrijwillige bijdrage geven. De dag is bedoeld voor
tieners en jongeren vanaf vormselleeftijd - 30 jaar. Aanmelden is mogelijk t/m 17 mei via de website van het
Sint Franciscuscentrum, het FB event op Jong Bisdom Breda, of een e-mail naar jong@bisdombreda.nl (ook
voor groepsaanmelding).
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Updates diaconale kennisbank
In verband met 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.
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.

Vlog #1 Herbergzaam Nederland – Muziek verbindt
Vanwege de komst van vluchtelingen naar Nederland schreven de Nederlandse bisschoppen de brief
‘Herbergzaam Nederland: over de opvang van vluchtelingen’ (2015). In een serie vlogs voor katholiekleven.nl
onderzoekt Emy Jansons hoe herbergzaam Nederland is en wat er gebeurt op plekken waar mensen
daaraan werken. In deze eerste aflevering bezoekt Emy een concert. Bezoekers van het concert hebben
extra kaartjes gekocht. Zo kunnen ook vierhonderd vluchtelingen erbij zijn om naar de muziek te luisteren en
om zelf muziek te maken. Het Syrische orkest Suryana speelt voor en na het concert. Er is dans en er zijn
ontmoetingen.
Emy praat met de oprichters van Suryana. Ze spreekt met Fatin Mattey-Eshaw van het project ‘Vluchtelingen
voor vluchtelingen’ en met kapelaan Jochem van Velthoven uit het Bisdom Breda. Muzikanten en
vluchtelingen vertellen over hun reis naar Nederland en hoe ze hier zijn verwelkomd. De vlog laat zien hoe
muziek mensen verbindt. Zie vlog-1-herbergzaam-nederland-muziek-verbindt

Laatste kans om aan te melden voor de cursus Diaconale Journalistiek!
Deze maand 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. Meld je nu aan via: www.diaconalejournalistiek.nl
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Lezing in de Vertoeverij te Gilze
Vanmiddag, donderdag 3 mei, wordt in de Vertoeverij van Huize Sint Franciscus, Kerkstraat 20 te Gilze om
14.00 uur een lezing gegeven door Henrik Roelvink ofm. over de Martelaren van Gorcum, de patroonheiligen
van de Franciscanen.
Henrik Roelvink ofm is vanaf 7 juni 2013 Geestelijk Assistent van broederschap OFS Gilze en hij heeft vele
boeken geschreven. Zo ook het boek Gehangen heiligen, een boek over de Martelaren van Gorcum. We
beginnen die dag met een openingsgebed en daarna kunt u genieten van een interessante presentatie met
dia’s. Iedereen is welkom, vrede en alle goeds en graag tot dan.

Ziekentriduüm Sacramentskerk 2018
Op 10, 11 en 12 juli 2018 wordt in de Sacramentskerk, Zandberglaan 58 te Breda weer het jaarlijkse
Ziekentriduüm georganiseerd. Dit jaar het 82e. Vanaf de start brengt het Ziekentriduüm mensen bijeen, die
elkaar helpen de last van een chronische ziekte te dragen. Tijdens deze drie dagen worden de vaste
mantelzorgers ontlast van hun mooie, maar zware taak.
Aan de opzet van het triduüm is in de loop der jaren dan ook niet zoveel veranderd. Ook vroeger hielden
liturgische plechtigheden, ontspanning, lunch, bezinning een praatje met elkaar en plezier maken elkaar in
evenwicht op een manier, die velen aansprak en nog steeds aanspreekt. En wat ook is gebleven: de
betrokkenheid van de vele vrijwilligers, die drie dagen van hun vakantie gebruiken om anderen mooie dagen
te bezorgen. Wat ook gebleven is: Deelname is gratis.
Mocht u deze dagen bij willen wonen, dan kunt u zich hiervoor op (laten) geven tot en met 17 juni a.s. bij :
Marion Commissaris, Groot Ypelaardreef 82, 4834 HP Breda.

Personalia
Jubilea
Op 22 mei 2018 viert dr. P.J.M. Haneveer zijn 70-jarig priesterjubileum.
Op 25 mei 2018 viert S. Klim S.Chr. zijn 25-jarig priesterjubileum.
Op 31 mei 2018 vieren dr. W.M. Jacobs en D.J.H. van Geest hun 60-jarig priesterjubileum.
Onze hartelijke felicitaties aan deze jubilarissen.
Wijziging in pastoraal team Boven de Schelde
Pastoraal werkster Ria Mangnus is met ziekteverlof en herstellende. Pastoraal werkster Katrien van de Wiele
(van de parochie H. Maria Sterre der Zee – Hulst) versterkt vanaf 1 april jl. voor één dag per week het
pastoraal team Boven de Schelde, met name in de Mariaparochie Walcheren.

Emeritus priester Miel Erpelinck overleden
Op vrijdag 13 april 2018 is te Sas van Gent emeritus priester E.J. (Miel) Erpelinck overleden. Hij werd geboren
op 5 maart 1940 te Boschkapelle. Op 7 mei 1967 werd hij tot priester gewijd. Na zijn priesterwijding werd hij
met ingang van 1 augustus 1970 benoemd als kapelaan in de parochie H. Maria Hemelvaart te Sasvan Gent.
Medio december 1979 werd hij pastoor van genoemde parochie. Op 1 september 1988 werd Miel Erpelinck
pastoor van de parochies in Philippine, Sas van Gent en Westdorpe. Vanaf 1 maart 1997 werd hij
eindverantwoordelijk priester en moderator van de parochies in de regio Midden Zeeuws-Vlaanderen die
met ingang van 1 januari 2003 zijn samengevoegd tot de Elisabethparochie. Op 1 augustus 2010 werd aan
hem eervol ontslag verleend. Na zijn emeritaat bleef hij nog beschikbaar als priester-assistent.
Op woensdag 18 april was er gelegenheid om afscheid van hem te nemen in Sas van Gent. De plechtige
uitvaartdienst was op zaterdag 21 april om 10.00 uur in de parochiekerk van de H. Maria Hemelvaart te
Philippine, waar aansluitend de begrafenis plaats vond op de begraafplaats Sint Jans Schorre te Sas van
Gent.
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