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Leg het neer bij God
Ik sta voor het raam en kijk naar buiten. Ik geniet van onze prachtige tuin. Zorgvuldig ingericht en met zorg
onderhouden. Ik voel me gelukkig. En ik weet hoe dat komt.
Heel veel was moeilijk en ik zat daar middenin. U kent dat wel. Je hebt het beste voor, maar hoe dat te
bereiken. Je kunt dat niet alleen. Leg het neer bij God. Vraag om gebed. Sta open voor wat anderen zeggen.
Luister ook naar wat God jou aanbiedt vanuit de liturgie van de Kerk.
Onlangs het evangelie van de blinde Bartimeus. En opeens begreep ik: dat ben ik. Jezus komt dicht bij mij ‘Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij’. Jezus hoort en komt. ‘Wat wil je dat Ik doe?’, vraagt hij. ‘Maak
dat ik zien kan’. Zo’n evangelieverhaal mag je enorm van dienst zijn. Ontferm u over mij - maak dat ik zien kan.
Ikzelf zag en wist dat ik anders moest zijn. Dat ik het anders moest doen. Alles werd zachter. Toekomst gloort!
En goede tijd!
Ik kijk naar beneden, in de tuin. Herfst. Een schitterende dag. Het carillon van de basiliek speelt zijn lied. Dank
u God, dat ik leven mag in uw hand.
Vicaris W. Wiertz, mede namens vicaris-generaal mgr. H. Lommers en vicaris P. Verbeek
Antoniusprijs 2018
Op zondag 18 november 2018, de Werelddag van de Armen, wordt in het Bisdom Breda de Antoniusprijs 2018
uitgereikt. De prijs, die eenmaal in de vier jaar wordt toegekend, is voor parochiële of regionale activiteiten op
het terrein van Kerk en Samenleving, die een voorbeeld kunnen zijn voor andere groepen en parochies. Er zijn
dertien projecten voorgedragen voor de prijs. Afgelopen dinsdagavond en vanavond zijn er in de
bijeenkomsten met de Parochiële Caritasinstellingen presentaties van een aantal van deze projecten. Een jury
bestaande uit: dhr. H. Polman (Commissaris van de Koning in de provincie Zeeland), mw. N. Weinberg
(programmacoördinator van het SFC), diaken R. Keetelaar (pastoraal team De Bron-OLV in het Woud), mw. M.
Stroop (vertegenwoordiger namens de prijswinnaar van 2014 Sant'Egidio Roosendaal) en dhr. A. Huijsmans
(zorgondernemer in het Thomashuis Oudenbosch) zal uit de voordrachten een prijswinnaar kiezen.
Dit was Lopend vuurtje 2018
Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halsteren, Nieuw-Vossemeer, Roosendaal,
Ulicoten, Oosterhout, Princenhage, Prinsenbeek. De vormelingen die op
27 oktober bij Lopend Vuurtje namens hun vormselgroep de vlag de kerk
in dragen komen uit deze en nog andere plekken uit het hele bisdom
naar Bergen op Zoom.
In de O.L. Vrouw van Lourdeskerk is pastoor-vicaris Wiel Wiertz
hoofdcelebrant tijdens de eucharistieviering, waarmee de dag opent. Hij
benoemt de positieve geest waarin de ongeveer 75 vormelingen en 50
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begeleiders naar Bergen op Zoom zijn gekomen: “Ik zie dat jullie denken: we gaan er wat van maken
vandaag.” De vicaris legt in zijn homilie uit hoe je je de Heilige Geest kunt voorstellen. Hij blaast tegen de
schone zakdoek die hij vanochtend mee heeft genomen: “Je ziet niets, maar de zakdoek beweegt. Dat is een
mooi beeld van de Heilige Geest, die ongezien iets teweeg brengt bij de mensen, die ons van alles inblaast op
allerlei momenten van ons leven.” De vicaris preekt over de vruchten van de Heilige Geest, zoals goedheid,
geduld, zachtmoedigheid. Met een verwijzing naar de lezing (Lucas 13, 6-9) zegt hij dat een vrucht van de
Geest ook is dat je nadenkt over de dingen die je doet en je omkeert als je iets niet goed hebt gedaan.
"Het vormsel gaat over de kracht van de Heilige Geest,” vertelt hij en hij legt uit hoe de bisschop elk jaar in de
chrismamis het chrisma wijdt, ook door erin te blazen. “Met de olie van het chrisma ontvang je tijdens het
vormsel een kruisje op je voorhoofd. Die olie moet indringen in je lichaam, zodat de kracht van de Heilige
Geest bezit van je neemt en jou tot goede dingen laat komen in Gods naam.” De vicaris spoort de vormelingen
aan: “Op momenten dat het voelt alsof je er alleen voor staat, kun je in je hand blazen en dan weten: de
kracht van Gods Geest is er om je te helpen. Daarmee kun je de wereld mooier maken, mensen gelukkig
maken en zo ook zelf gelukkiger zijn.”
Tekeningen van Sint Gummarus in Steenbergen
Vanaf zondag 14 oktober 2018 zijn er in de vitrines van de Sint Gummaruskerk te Steenbergen dertien
bijzondere tekeningen rond het leven en de verering van Sint Gummarus te bezichtigen. De tekeningen zijn
van de hand van Wim van Rompuy uit Lier. Doorheen de geschiedenis is de figuur van de heilige Gummarus
uit Lier op vele manieren in beeld gebracht: in schilderijen, beelden, op tekeningen,
bidprentjes etc. Ondanks zijn bekendheid, is niet bekend hoe hij er precies uitzag. Zijn
betekenis is, ook vandaag de dag, veel sterker doorgedrongen dan zijn beeld. In de loop
der jaren hebben kunstenaars de figuur van de heilige Gummarus op een meer of minder
unieke manier voorgesteld. Wim van Rompuy brengt het verhaal van Gummarus in zijn
tekeningen met eenvoud, blijdschap en zelfs humor. Tijdens de tentoonstelling is ook een
bijzonder icoon van Sint Gummarus, gemaakt door de heer Spruijt uit Rotterdam, te
bewonderen. De heilige Gummarus wordt doorgaans nauwelijks afgebeeld op een icoon.
De tentoonstelling is te bezichtigen tot en met medio maart 2019.
Het scheppingsverhaal
Op woensdag 14 november gaan Marjo den Bakker, Kitty de Bruin en Marjeet Verbeek in op
scheppingsverhalen uit verschillende culturen en religies. Natuurlijk komen het joods-christelijke
scheppingsverhaal uit Genesis 1, evenals het seculiere verhaal van De Oerknal aan de orde. Wat hebben deze
verhalen ons te vertellen?
Op woensdag 28 november bent u uitgenodigd uw eigen scheppingsverhaal te vertellen in woord, beeld,
muziek. Plaats: Parochiecentrum, St. Josephstraat 2, Roosendaal. Tijd: 19.30 – 22.00 uur.
Kosten: vrije gift. Opgave vóór 12 november:spiritinroosendaal@gmail.com
Koorkring Contactdag Zeeland
Voor de tweeëntwintigste keer organiseren de Gezamenlijke Koorkringbesturen in
Zeeland, Koorkring Zeeuwse Eilanden en Koorkring Zeeuws-Vlaanderen, dit jaar op
zaterdag 10 november de studiedag Contactdag Zeeland in de heilige Eligiuskerk
(Sint Eligiusplein 17) te Oostburg.
De studiedag begint om 10.00 uur, maar vanaf 09.30 uur bent u welkom voor een
kopje koffie of thee. Om 12.00 uur is de lunch. Het middagprogramma vatten we om
12.45 uur terug aan. Om 14.30 uur is er weer een korte pauze en we besluiten om
15.00 uur de dag met een afsluitende viering, die voor iedereen toegankelijk is.
Iedereen die aan deze dag wil deelnemen kan zich op één van de volgende manieren opgeven:
* Contactdag Zeeland Mgr. de Backerestraat 5, 4529 GR Eede.
* per e-mail: klik hier.
De bijdrage van € 15,00 (lunch en koffie inbegrepen) dient u, gelijktijdig met de inschrijving, over te maken op
IBAN NL61 INGB 0006 7074 42 ten name van Contactdag Zeeland, Hoogvogelstraat 5, 4515 BD IJzendijke.
Indien één persoon zorg draagt voor meerdere deelnemer(ster)s, wilt u dan ook hun naam en adres bij de
aanmelding doorgeven.
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Publieksfolder werkgroep ‘Leven met verlies’
Vanuit het ouderenpastoraat, met vertegenwoordigers uit de werkgroep ‘Leven met verlies’ van de H. Maria
Parochie Walcheren en de H. Pater Damiaanparochie, is onlangs een mooie publieksfolder uitgegeven. In
deze folder wordt informatie gegeven over pastorale begeleiding bij ziekte, informatie over het sacrament van
de zieken, de uitvaart en informatie over de werkgroep Leven met verlies. Na het overlijden van een dierbare
blijven nabestaanden achter die te maken hebben met verdriet en gemis. In de beide parochies zijn
vrijwillig(st)ers van de werkgroep 'Leven met verlies' werkzaam. Aandacht van bewogen, betrokken,
medelevende mensen kan goed doen.
Concert bij de Andreasdag
De parochie Heilige Andreas organiseert in het kader van de naamdag van de parochie een concert. Iedereen
is van harte welkom bij dit concert dat gegeven wordt in de heilige Eligiuskerk te Oostburg op zaterdag 1
december 2018 om 16.00 uur door De Colores. Wij vragen een entreeprijs van € 5,00. Wat krijgt u hiervoor:
een prachtig concert van De Colores en na afloop een glaasje rode/witte wijn of jus d’orange. U kunt uw plaats
á € 5,00 per persoon in de kerk reserveren via het Pastoraal centrum Sint Eligiusplein 17 4501 CS Oostburg.
E-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl. of telefonisch: 0117-453374 (tussen 9.00 uur en 12.00 uur op werkdagen).
Rekeningnummer: NL 83 RABO 0323 482 988 ten name van Parochie H. Andreas onder vermelding van De
Colores. Meer informatie over het koor: www.decolores.be. Iedereen is van harte welkom.
Vooraankondiging Pelgrimstocht Vastenactie 2019 'Wandelen over water'
Het is inmiddels een traditie, de jaarlijkse Vastenactie-Pelgrimstocht. Voor de negende keer staat de
pelgrimage op het programma. En zoals altijd is de wandeltocht bedoeld om enerzijds geld bij elkaar te
brengen voor de projecten van Vastenactie en anderzijds om met elkaar na te denken over onze levenswijze
hier en de invloed die dat heeft op onze medemensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Het gaat in de
Vastenactiecampagne van 2019 over water. Water is de belangrijkste bron van leven. ‘Wandelen over water’ is
in 2019 het motto van de Pelgrimstocht. Wandelen doen we in het waterrijke gebied van Gein en Vecht, onder
de rook van Amsterdam. Vanuit en in de omgeving van Weesp. Weesp is water, om het zo te zeggen. De naam
Weesp is afgeleid van het oude Wesepa, dat te verklaren is als samenstelling van de oude Indo-Europese
woorden ‘wis’ (= wegstromen) en ‘apa’ (= water). Weesp, Wesepa, stromend water. De naam van de parochie
van Weesp, Muiden en Muiderberg sluit daar goed bij aan: Parochie van het Levend Water. Vanuit Weesp
maken we drie rondwandelingen (circa 20 km per wandeling) richting Muiden, Muiderberg en Naarden,
richting Abcoude en Driemond, richting Nederhorst ten Berg en Ankeveen. Onderweg houden we een aantal
malen een bezinningsmoment, in een kerk of zo maar, ergens op een uitnodigende plek in het landschap. En
donderdag- en vrijdagavond hebben we nog een boeiende afsluiting van de dag. Noteer alvast de data van de
Pelgrimstocht Vastenactie 2019. Deze wordt gehouden van donderdag 11 tot en met zaterdag 13 april
2019, in de voorlaatste week van de Vastentijd (Pasen 2019 valt op zondag 21 april). In november 2018 volgt
er meer informatie op onze website www.vastenactie.nl. Over het precieze programma, over
overnachtingsmogelijkheden, over hoe mensen zich kunnen opgeven om deel te nemen, over de kosten,
kortom over alles wat u wilt weten om mee te wandelen. De leden van de parochiële werkgroep Pelgrimstocht
Vastenactie van de Parochie van Levend Water (Weesp, Muiden, Muiderberg) die samen met Vastenactie de
tocht organiseren, hopen natuurlijk dat veel mensen mee zullen gaan om te ‘wandelen over water’.
Personalia
Op 27 november viert oud-deken Peter de Rooij zijn zilveren priesterjubileum. Van harte gefeliciteerd!

De volgende nieuwsbrief verschijnt begin december 2018
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