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Bloemen voor Maria
Lieve mensen! Op 8 september vieren we het feest van Maria geboorte, haar verjaardag dus. Voor velen van
ons heeft de Moeder van Jezus een bijzondere plaats in het hart ingenomen.
Vaak wordt haar voorspraak ingeroepen als we in de problemen zitten. We steken een kaars aan bij haar
beeltenis als uiting van gebed en soms ook als teken van onmacht.
Op de een of andere manier ervaren we steun en kracht, waardoor we de draad van het leven oppakken. Is
het dan geen mooi teken om haar te danken op haar verjaardag met het eenvoudige gebaar van een
bloemetje bij haar beeltenis?
Onze eigen moeders en oma’s en andere dierbaren geven we op hun verjaardag als teken van de goede
band ook bloemen.
Dan mogen deze uiting van genegenheid toch ook stellen voor Maria.
Misschien nodigt deze bloemengroet u uit om op gepaste wijze het feest van de geboorte van Maria te
vieren als een dag van dankbaarheid omwille van haar voorspraak bij de Heer.
Vrede en alle goeds!
Vicaris P. Verbeek, mede namens mgr. H. Lommers vicaris-generaal en vicaris W. Wiertz

Dirigenten- en organistendag
Zaterdag 6 oktober 2018 is er van 9.30 uur – 14.00 uur de gezamenlijke dirigenten- en
organistendag van dit jaar in de St. Gertrudiskerk te Bergen op Zoom. Voor het opdoen
van nieuwe ideeën is er op deze dag een centrale workshop en zijn er aparte workshops
voor dirigenten en organisten. Ter voorbereiding krijgen de deelnemers enkele werken
toegestuurd. Gastdocenten zijn Hans Smout en Janno den Engelsman.
Voor nadere informatie en/of aanmelding verwijzen wij u naar
Dirigenten- en organistendag

Misdienaars- en Acolieten Weekend
Van vrijdag 28 september 19.00 uur – zondag 30
september 2018 13.00 uur wordt het Misdienaars- en
Acolieten Weekend georganiseerd in en rond de
basiliek Oudenbosch. Dit weekend is bedoeld voor alle
misdienaars en acolieten tot 21 jaar en vol met leuke
activiteiten. Voor verdere informatie en inschrijving
zie: Misdienaars & Acolieten weekend 2018
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Studiedag Rebuilt: kinderen en gezinnen in de parochie
In aansluiting op de impulsavond van 29 mei jl. over Rebuilt, organiseert het Sint
Franciscuscentrum op woensdag 14 november een studiedag over Rebuilt. Ingezoomd
wordt op het uitnodigen van kinderen en gezinnen in de parochie. Deze vormingsdag is
bestemd voor vrijwilligers en beroepskrachten actief in het pastoraat.
Op verschillende plekken in het land wordt succesvol ervaring opgedaan met Rebuilt
(Lucaskerk in Den Bosch) en gezinscatechese (o.a. de Jacobuskerk in Den Haag).
Initiatiefnemers vertellen over hun ervaringen hiermee. Doel van deze dag is om
parochies inhoudelijke handreikingen te geven om jongere generaties uit te nodigen.
Dagpresentatie is in handen van Geerten Kok.
Het programma ziet er als volgt uit:
9.45
Ontvangst met koffie en thee
10.00 Gebed en welkom door Monseigneur Liesen
10.05 Op weg met Rebuilt en Alpha in het bisdom Breda, door diaken Egbert Bornhijm
10.20 Ouders en kinderen ontvangen op zondagochtend. Hoe doen ze dat in de Rebuilt-parochie de
Lucaskerk in Den Bosch? Welke muziekkeus spreekt jonge generaties aan? Door Robert van Aken
(pr)
11.20 Uitwisseling met de spreker
12.00 Broodje, koffie en thee (wordt voor gezorgd)
12.30 De doelgroep uitnodigen: persoonlijk en via digitale media (facebook). Door Jochem van Velthoven en
Brechje Loenen
13.00 Gezinscatechese realiseren in de parochie. Ervaringen in de Jacobus de Meerderekerk in Den Haag.
Door Michiel Thijssen, team-lid en vader
13.45 Uitwisseling met de spreker
14.00 Conclusie en afsluiting door Mgr. Liesen
14.15 Afsluiting met gebed in de studentenkapel
14.30 Koffie/thee gelegenheid om na te praten
Aanmelden kan door een mail te sturen naar: secretariaat@sintfranciscuscentrum.nl.

Bergen op Zoom viert op feestelijke wijze het feest van Onze
Lieve Vrouw van Smarten
Op zaterdag 15 september 2018 om 19.00 uur viert de Lievevrouweparochie op
feestelijke wijze het feest van 90 jaar Kerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes tijdens het
feest van Onze Lieve Vrouw van Smarten met een Eucharistieviering met
lichtprocessie.
U bent van harte uitgenodigd om in deze bijzondere en feestelijke viering mee
te vieren!

Twee kerken Immanuelparochie open tijdens Open
Monumentendag
In combinatie met de jaarlijkse Kunst & Cultuur Route in de gemeente Moerdijk
zal de H. Jacobus de Meerdere kerk in Fijnaart op 9 september haar deuren
openen van 10.30 tot 17.00 uur.
Er is een gids aanwezig die toelichting kan geven op de kunstwerken in de kerk.
Bovendien is er een expositie van religieuze schilderijen van diaken M.
Bastiaansen waarbij hij zelf ook aanwezig zal zijn. Foto’s van deze schilderijen
met daarbij een nadere uitleg zijn gebundeld in een fraai boekwerk.
In de H. Bartholomeuskerk in Zevenbergen zal het Rondleidersgilde van de
kerk een boeiende rondleiding verzorgen. Tevens is het mogelijk de kelder
onder de kerk te bezoeken. De kerk is open op 8 september van 11.00 tot
17.00 uur en op 9 september van 12.00 tot 17.00 uur.

Schilderij naar het Kruis van St. Damiaan
in Assisië door M. Bastiaansen
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Fatima Bedevaart in de Immanuelparochie
Op 13 oktober 2018 wordt de jaarlijkse Fatima Bedevaartsdag gehouden in de H. Bartholomeuskerk in
Zevenbergschen Hoek.
De kerk is om 13.30 uur open en om 14.00 uur begint de aanbidding en het
rozenkransgebed.
Om 14.30 uur celebreert emeritus priester P. de Rooij, samen met diaken
M. Bastiaansen, in de eucharistieviering. Na afloop is er gelegenheid elkaar
te ontmoeten in “De Zevensprong”. Het koor Vriendschap door Zang uit
Lage Zwaluwe onder leiding van Arie van den Berg verzorgt de muzikale
ondersteuning van de viering.
Het thema van de Fatimadag is “Maria, Koningin van de heilige Rozenkrans
en Koningin van de vrede”. Hier is voor gekozen omdat de Nederlandse
bisschoppen in 2018 samen met alle katholieken elke maand op een
speciale dag de rozenkrans bidden met als intentie de vrede in de wereld.
Bovendien sluit het ook goed aan bij de boodschappen die Maria in Fatima
overbracht: bid de rozenkrans, bid om vrede.
U bent van harte uitgenodigd!

Op reis naar binnen
Op dinsdag 18 september is abt Dom Bernardus van het Trappistenklooster in BerkelEnschot te gast in het parochiecentrum van de parochie Heilige Geest, Hoofdstraat 58
te Rijen om de aanwezigen mee te nemen op een spirituele reis. Tegenwoordig gaan
veel mensen op reis. Monniken maken ook een reis, maar dan naar 'binnen'. Abt Dom
Bernardus neemt ons mee op zo'n reis.
Aanvang 19.30u tot 21.30u. Bijdrage € 5,00. U bent hartelijk welkom op deze avond.
Voor meer informatie en/of aanmelding: 0161-222 833 of via
info@parochieheiligegeest.nl

Gregoriaanse vesperdienst in de Michaelkerk
Op 29 september viert de kerk het feest van de H. Aartsengelen Michaël,
Gabriël en Raphaël.
Voor dit feest zijn mooie antifonen geschreven die de beleving van de
betekenis van deze aartsengelen goed weergeven. In de eerste antifoon gaat
het om God, de Koning van de Engelen; in de tweede antifoon: ik zing onder
het toekijken van de engelen de lof Gods; in de derde antifoon: alle engelen
stonden rond de troon van God en vereerden hem; en bij de Magnificatantifoon: Michaël, Gabriël en de cherubim en seraphim houden niet op
dagelijks uit te roepen: “Waardig zijt gij, Heer, de lof te ontvangen, alleluia!” Soms zijn de vespers wat
‘gewoner’, wat dichter bij onze eigen beleving. Maar af en toe alle verhevenheid toelaten en je niet afvragen
wat het precies betekent, maar het mysterie het mysterie laten zijn: dat is soms ook wel erg mooi.
Viert u mee? Om 18.40 uur oefenen we enkele Gregoriaanse stukken, u bent zelf het zangkoor! Om 19.00
uur begint de vesperdienst. Michaelkerk, Hooghout 67 te Breda.

Opening Vredesweek in Mondiaal Centrum Breda
Op zaterdag 15 september vanaf 13.00 uur zal de opening van de Vredesweek
plaatsvinden in het Mondiaal Centrum aan de Roland Holststraat 71, 4819 HP Breda.
Het thema van de Vredesweek 2018 die duurt van 15 t/m 23 september is dit jaar
Generaties voor vrede! Oud en jong kunnen veel aan elkaar hebben op weg naar een
vreedzame wereld, oudere generaties delen hun verhalen met jongeren, zodat die van
hun ervaring kunnen leren. Jongere generaties halen inspiratie uit bijzondere
rolmodellen - binnen hun familie of in de wereldgeschiedenis zoals het voorbeeld van
Nelson Mandela, Martin Luther King, Indira Ghandi en vele anderen. In Noord Amerika
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staan jongeren massaal op tegen wapengeweld. Het is wel duidelijk dat je vrede en het met elkaar omgaan
kunt leren.
Door de komst van vluchtelingen zien we opnieuw dat vrede niet vanzelfsprekend is. De werkgroep
Vredesweek van het Mondiaal Centrum heeft nu een vijftal mensen uitgenodigd om hun levensverhaal te
vertellen, hoe hun proces van daar naar hier is verlopen. Ze komen respectievelijk uit Syrië, Eritrea,
Hongarije, Marokko en Turkije en ieder heeft op zijn manier een plaats verworven in de Nederlandse
samenleving. Hoe open of gesloten is de Nederlandse samenleving en welke successen of tegenslagen heeft
ieder ervaren.
Meer informatie over het programma via www.mondiaalcentrumbreda.nl

Personalia
José Kamps is gestopt als secretarieel medewerker van het vicariaat
Middelburg
Per 1 september jl. is José Kamps gestopt als secretarieel medewerker van het
vicariaat Middelburg. Ze trad in dienst als secretarieel medewerker van het
dekenaat Zeeland op 1 juli 2010 en werd secretarieel medewerker van het
vicariaat Middelburg op 1 juni 2012. José zocht al een tijdje een baan met meer
uren en wordt nu projectsecretaresse bij een bedrijf waar luxe jachtboten
worden gebouwd.
Op 28 en 29 augustus was er een moment van afscheid in Bergen op Zoom
waarbij vicaris Paul Verbeek, ook in zijn toenmalige functie van Deken van
Zeeland, enkele goede herinneringen ophaalde. We danken José voor haar
betrokken en vaardige inzet voor ons bisdom en zullen haar warme
persoonlijkheid missen. Wij wensen haar heel veel succes in haar nieuwe
werkomgeving.

Wisseling teamleiderschap in de Sint Franciscusparochie en parochies regio Zundert
Per 1 september jl. heeft pastoraal werker Wim van Reen het teamleiderschap overgenomen van diaken Jan
van Steenoven.
Paul de Maat en Fons van Hees
De bisschop van Breda heeft, in overleg met pastoor Paul de Maat, eervol ontslag verleend aan Paul de Maat
als pastoor van de H. Mariaparochie Walcheren en als parochievicaris van de H. Pater Damiaanparochie op
de Bevelanden en Schouwen Duiveland. Bisschop Liesen heeft hem daarbij bedankt voor zijn grote inzet
voor het pastoraat in beide parochies. Het ontslag is ingegaan per 1 juli 2018. Per diezelfde datum is Fons
van Hees benoemd tot pastoor van de H. Mariaparochie Walcheren. Op zaterdag 8 september is er om
19.00 uur een bijzondere viering in de HH Petrus- en Pauluskerk te Middelburg, waarin het afscheid van Paul
de Maat als pastoor van de Mariaparochie Walcheren gestalte krijgt, en waarin Fons van Hees door vicaris
Paul Verbeek wordt geïnstalleerd als nieuwe pastoor van deze parochie.
Paul de Maat heeft toegezegd om als priester assistentie te blijven geven in de Mariaparochie Walcheren en
in de H. Pater Damiaanparochie.
Jeanine Heezemans
Op 1 september 2008 werd Jeanine Heezemans benoemd tot pastoraal werkster voor de toenmalige
parochies van de regio De Bevelanden en Schouwen-Duiveland. Vanaf 1 oktober 2013 was Jeanine teamlid
van het ene pastoraal team voor de H. Maria Parochie Walcheren en de H. Pater Damiaanparochie. Op 15
november 2018 zal Jeanine Heezemans met vervoegd pensioen gaan, maar ze neemt al eerder afscheid van
de parochies. Het afscheid krijgt gestalte op zondag 16 september in de H. Maria Magdalenakerk in Goes, in
de eucharistieviering om 11.00 uur.
Katrien Van de Wiele
Het afgelopen half jaar is pastoraal werkster Katrien Van de Wiele voor één dag in de week gedetacheerd
geweest in de parochies van het samenwerkingsverband Boven de Schelde. Via die detachering ondersteunt
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Katrien het pastoraal team van dit samenwerkingsverband, waar vanwege diverse omstandigheden krapte in
de bemensing was ontstaan. Onlangs is afgesproken is dat de detachering van Katrien met nog een half jaar
wordt verlengd. Katrien zet zich in de parochies Boven de Schelde met name in voor het pastoraat met jonge
gezinnen.
Anton Janssen
Op zondag 23 september 2018 wordt Anton Janssen door bisschop Liesen tot diaken gewijd tijdens de
plechtige eucharistieviering om 15.00 uur in de kathedraal van het bisdom. Per 24 september 2018 wordt
Anton door de bisschop benoemd als diaken in de Lievevrouweparochie in Bergen op Zoom. Al per 1
september is hij benoemd tot lid van het pastoraal team in deze parochie. De presentatieviering van Anton
Janssen als diaken en teamlid in de Lievevrouweparochie is op vrijdag 28 september om 19.00 uur in de
Lourdeskerk in Bergen op Zoom.
Mary Zopfi-de Bruijn
Mary Zopfi-de Bruijn wordt per 1 oktober aanstaande benoemd als pastoraal werkster in de Sint
Norbertusparochie in Roosendaal, in een aanstelling van 0,6 fte. De presentatieviering van Mary Zopfi-de
Bruijn is op vrijdag 19 oktober om 19.00 uur in de Sint Josephkerk in Roosendaal.
Annemiek Buijs-Tuytelaars
Annemiek Buijs-Tuytelaars wordt met ingang van 1 oktober aanstaande voor 0,5 fte pastoraal werkster in de
H. Catharinaparochie te Oosterhout waar ze de taak krijgt het project Jonge Gezinnen uit te voeren. Het
project heeft een duur van vier jaar en een omvang van 0,5 fte.
De presentatieviering van Annemiek Buijs-Tuytelaars is op zaterdag 6 oktober om 19.00 uur in de kerk van
de H. Johannes de Doper in Oosteind.
Stijn Oosterling
Op 6 april 2018 is Stijn Oosterling begonnen als justitieaalmoezenier in de Jeugd Justitiële Inrichting Den HeyAcker te Breda. Hij volgde daar Bert Simons op, die een benoeming heeft gekregen in de penitentiaire
inrichting in Vught.
Federico Ceriani
De bisschop van Breda heeft aan priester Federico Ceriani gevraagd een aanstelling te aanvaarden in het
pastoraal team van de zes parochies van het samenwerkingsverband Alphen-Gilze. In de parochies van dit
samenwerkingsverband was een vacature ontstaan vanwege het vertrek van kapelaan Jochem van
Velthoven. Federico Ceriani is zeventien geleden tot priester gewijd in Argentinië. Hij heeft in meerdere
landen ervaringen opgedaan in het parochiepastoraat, onder andere in het bisdom Roermond in de periode
van 2004 tot en met 2013.
Federico Ceriani wordt met ingang van 15 oktober benoemd als kapelaan in de zes parochies van AlphenGilze. Op zaterdag 20 oktober wordt hij om 19.00 uur gepresenteerd tijdens de eucharistieviering in de
Willibrorduskerk te Alphen. Federico zal te zijner tijd gaan wonen in de kapelanie van Chaam.
Geerten Kok
Met ingang van 1 september heeft de bisschop van Breda Geerten Kok benoemd tot stafmedewerker voor
de vicariaten Middelburg en Breda, voor 0,5 fte. Hij zal deze functie vervullen naast zijn functie van
bisschoppelijk gedelegeerde kerkopbouw (ook 0,5 fte).
Jochem van Velthoven
Eerder hebben we u al bericht over de nieuwe benoeming van Jochem van Velthoven. Op vrijdag 26 oktober
wordt Jochem van Velthoven gepresenteerd als kapelaan van de drie parochie in Zeeuws Vlaanderen, tijdens
de eucharistieviering om 19.00 uur in de Emmaüskerk in Terneuzen.
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