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Driekoningenzegen
Net als het nieuwe jaar begonnen is, komen de Wijzen uit het Oosten aan in Bethlehem om het Kind Jezus
hun hulde te brengen. De Wijzen, zo zegt het lied, komen van verre. “Van verre” betekent niet alleen uit
andere landen en volken, maar ook: uit andere culturen en religies; van verre betekent bovendien: uit
wetenschap en filosofie; het kan ook betekenen: uit de duisternis van het ongeloof. Mensen kunnen van zo
ver niet komen of zij kunnen Jezus vinden en door Hem tot nieuwe mensen gemaakt worden.
Het volksgeloof heeft van de Wijzen koningen gemaakt. Het zijn er drie. Misschien omdat zij drie geschenken
bij zich hadden. De koningen kregen ook een naam: Caspar, Melchior en Balthasar.
In Oostenrijk bestaat de mooie gewoonte om met de voorletters van de drie koningen op de deurpost van
de huizen met wit krijt een zegenwens aan te brengen voor het nieuwe jaar: 20 ★CMB★19 – moge
Christus dit huis zegenen (Christus Mansionem Benedicat).
De Wijzen boden goud aan en wierook en mirre. Het zijn tekenen. Goud, dat Jezus koning is. Wierook, dat Hij
God is. En mirre (tegen bederf), dat Hij de mensen zuiveren zal door zijn verlossend lijden. Met deze
geschenken doen de Wijzen als het ware hun geloofsbelijdenis. Als wij Jezus iets willen geven, laten wij Hem
dan geven, zoals hetzelfde lied zegt: "hart en geest en leven". Ook in het nieuwe jaar.
Van harte wens ik u een gezegend jaar des Heren 2019 toe !
Mgr. H. Lommers vicaris-generaal, mede namens vicaris P. Verbeek en vicaris W. Wiertz

Lezing door Leo Fijen 'Ontdek de monnik in jezelf'
'Ontdek de monnik in jezelf', leven uit de barmhartigheid van God
Met deze titel neemt Leo Fijen ons op woensdagavond 23 januari van 19.30 uur - 21.30 uur in PDOB te
Hoeven, mee in de levenslessen van de vele benedictijner kloosterlingen die hij heeft ontmoet en gesproken.
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Voor wie
De lezing vindt plaats in het kader van het voorprogramma op de bisdombedevaart najaar 2019 en is ook
interessant voor mensen die niet kunnen of willen meegaan op bedevaart. Eenieder geïnteresseerd in
kloosterleven is van harte uitgenodigd.
De monnik in jezelf
Op zoektocht gaan naar de benedictijner spiritualiteit in de verhalen van benedictijner monniken. Op
pelgrimstocht gaan om de weg naar je bezieling opnieuw te vinden. Een reis maken van je hoofd naar je hart.
De lessen van de monniken meenemen naar je eigen dagelijkse leven. Dat is wat Leo Fijen in zijn lezing aan
ons wil overbrengen. Die weg schetst hij aan de hand van concrete wegwijzers. De monnik in de eigen ziel
ontdekken, door weg te trekken uit de drukte, een huis te bouwen in je hart en op zoek te gaan naar de
oneindige ruimte. Daar stroomt de bron. Om daar te komen is het nodig om stil te zijn, te durven wachten,
tijd te maken en te leren buigen. In de stilte van je hart wacht God om ons te omarmen en zijn liefde en
barmhartigheid te laten voelen. Om van daaruit bewuster te gaan leven als christen. Ontdek de monnik in
jezelf is de weg naar de nieuwe vrijheid, door de ogen van Leo Fijen die zijn kloosterervaringen wil delen met
ieder van ons.
Inschrijven en kosten
Aan de lezing zijn geen kosten verbonden, een vrijwillige bijdrage is welkom. Voor inschrijving zie: lezing Leo
Fijen

Filmavond en gesprek
 "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 film is aantrekkelijk voor alle geïnteresseerden en zeker ook voor jongeren.
Datum en plaats
Op dinsdag 12 februari 2019 van 17.30 uur - 21.30 uur in de Johanneszaal,
Hofstraat 8 te Hoeven.
Programma
17.30 uur Ontvangst met kopje soep en broodjes
18.30 uur Film met korte inleiding (Wiel Hacking)
20.30 uur Pauze
20.45 uur Filmgesprek begeleiding (Wiel Hacking)
22.00 uur Afsluiting en naar huis
Inschrijven en kosten
U kunt u inschrijven via: filmavond "The Way". Wilt u bij aanmelden datum vermelden? Aan de avond zijn
geen kosten verbonden, een vrijwillige bijdrage is welkom.

Uitreiking Antoniusprijs op 3 februari
Op zondag 3 februari zal bisschop J. Liesen de Antoniusprijs 2018 uitreiken. Aanvankelijk was dit voor eind
november gepland op de Zondag van de Armen.
Plaatselijke omstandigheden maakten dat de
uitreiking naar een later tijdstip moest worden
uitgesteld. De Antoniusprijs is toegekend aan de
Werkgroep "Arm in Arm".
Na een feestelijke Eucharistieviering om 10.30 uur in de Laurentiuskerk, Hoge Ham 84, 5104 JK Dongen
waarin de bisschop celebreert zal de Antoniusprijs worden uitgereikt. Diakens van dienst zijn diaken Rob van
Uden, teamleider van het pastoraal team en diaken Wim Tobé, caritasfunctionaris van het bisdom. Het
parochiële Laurentiuskoor zal haar muzikale medewerking verlenen. Na de viering is er de mogelijkheid om
elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie, thee of glas limonade.
U bent van harte uitgenodigd bij de viering en de uitreiking aanwezig te zijn!
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Parochie Heilige Maria Magdalena
Vanaf 1 januari 2019 zijn de parochie OLV ten Hemelopneming (Prinsenbeek)
en de Nazarethparochie (Breda West en Effen)
samengegaan in de nieuwe Parochie Heilige
Maria Magdalena.
Op zaterdag 5 januari jl. zijn we met een druk
bezochte eucharistieviering de nieuwe parochie gestart. Vicaris Paul Verbeek
heeft de prachtige icoon van de H. Maria Magdalena daarbij ingezegend. Na de
viering was een gezellige ontmoeting café Marktzicht. Na een intensieve tijd om
de fusie voor te bereiden, is de start veelbelovend.
Bij een nieuwe parochie hoort ook een nieuwe website. Kijk maar eens op
parochiemariamagdalena.nl. Er is ook een extra editie van het parochieblad
uitgekomen: een heuse glossy van Maria Magdalena, over de betekenis van
deze apostel voor onze kerkgemeenschap. Ook bij het afscheid van pastoraal
werker Adrie Lint op 27 januari wordt deze uitgave uitgedeeld aan ieder die
interesse heeft. U kunt de glossy ook online bekijken via de link in dit artikel.

Kloosterweekend 2019 te Echt
Dit jaar bezoeken we de cisterciënzer abdij van de Trappisten in het Nederlands-Limburgse Echt. De abdij
voorziet grotendeels in haar levensonderhoud door een eigen boerderij: akkerbouw, scharrelvarkens, koeien
en een imkerij. De landbouw en teelttechnieken zijn zo veel mogelijk biologisch. Wijsheid en stilte zijn
belangrijke gaven die een klooster elke bezoeker geeft. Zoeken naar God in een gemeenschap die
onophoudelijk bidt, is een ander kostbaar goed. De trappisten ervaren iedere dag wat het is om God te
zoeken in de stilte en in het ritme van het kloosterleven: gebed, regelmaat en soberheid. Wie wil meeleven
op het ritme van het klooster, nodigen we graag uit voor een weekend (22 – 24 maart 2019) in de abdij te
Echt.
Tijdens dit weekend verwachten we dat de deelnemers meedoen met de gebedstijden van het klooster. En
dat ze deelnemen aan de gesprekken in de groep. Naast momenten van stilte, gebed en bezinning is er ook
ruimte voor gezellig samenzijn. Kosten voor een heel weekend all-in zijn 70 euro per persoon. Er zijn 7
eenpersoonskamers en één tweepersoonskamer (douche en toilet op de gang). Het aantal plaatsen is
beperkt. Geeft u zich dus snel op.
U kunt zich opgeven per email: hannekeoomen@online.nl
De werkgroep Kloosterweekend

65 jaar Bedevaarten naar Banneux
“Caritas Banneux Bisdom Breda” organiseert voor het 65ste jaar meerdere bedevaarten naar Banneux N-D.
Naast de 5-daagse reis staat ook de dagbedevaart op het programma.
5-daagse bedevaart
Vervoer in luxe (rolstoelvriendelijke) touringcar vanaf verschillende opstapplaatsen in het Bisdom Breda
(a.d.h.v. inschrijvingen), verblijf 5 dagen en 4 nachten in “Hospitaliteit Banneux Notre-Dame” welke beschikt
over tweepersoonskamers met toilet en douche o.b.v. volpension, zowel met de heen- als de terugreis een
verzorgde maaltijd aan het Zilvermeer in Mol (B), verzorgd bedevaartprogramma met eigen pastores, een
enthousiast zorgteam (arts, verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, brancardiers).
Deelname mogelijk voor zowel gezonde (mobiele) als zieke/oudere (minder mobiele) pelgrims.
JUBILEUM-bedevaart: vrijdag 10 t/m dinsdag 14 mei 2019
Prijs: 310 euro p.p. (toeslag 1-persoonskamer: 50 euro)
Dagbedevaart: zondag 12 mei
Vervoer met luxe touringcar met opstapplaatsen doorheen het bisdom Breda (a.d.h.v. inschrijvingen), bij
aankomst deelname aan de Internationale Eucharistieviering en ’s middags aan het plechtige lof met
pelgrimszegen, volledige betrokkenheid met het lopende Triduüm, inclusief warm middagmaal, ’s middags
koffie/thee met stuk vlaai en een versnapering tijdens de terugreis in de bus.
Prijs: 47,50 euro p.p.
Uw interesse gewekt? Neem een kijkje op onze website: http://banneux-breda.jouwweb.nl
En schrijf u in! Info: banneux-breda@hotmail.com
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Personalia
Jubilea
Op 1 februari zijn Ineke Lamers en Dorothé IJsseldijk 12½ jaar werkzaam als pastorale beroepskracht. Ze
werken allebei in het categoriaal pastoraat. Op 18 februari viert Wim Tobé zijn jubileum van 40 jaar diaken.
Onze hartelijke felicitatie aan de jubilarissen.
Eén pastoraal team voor Zeeuws-Vlaanderen
In de afgelopen maanden hebben de pastorale teams van de drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen (de H.
Andreasparochie in Oostburg, de Elisabethparochie in Terneuzen en de parochie H. Maria Sterre der Zee in
Hulst) met elkaar gesproken over intensieve samenwerking om tot een zo adequaat mogelijke verzorging
van het pastoraal aanbod te komen. In goede afstemming met de drie parochiebesturen hebben zij een
voorstel gedaan over de vorming van één gezamenlijk pastoraal team voor de drie parochies van ZeeuwsVlaanderen. De bisschop van Breda heeft ingestemd met het voorstel, en besloten om de pastorale teams
met ingang van 1 januari 2019 samen te voegen tot één team voor heel Zeeuws-Vlaanderen. Daartoe
hebben alle beroepskrachten van de bisschop een benoeming gekregen voor de drie parochies.
Pastoraal team voor de parochie H. Maria Magdalena
Op verzoek van de pastoor en de parochiebesturen van de Nazarethparochie (Breda-West) en de Parochie
OL Vrouw ten Hemelopneming (Prinsenbeek) heeft bisschop Liesen met ingang van 1 januari 2019 deze
beide parochies samengevoegd tot de parochie H. Maria Magdalena. Met ingang van diezelfde datum heeft
de bisschop de benoemingen van de teamleden van de voormalige parochies aangepast, zodat zij nu
benoemd zijn voor de parochie H. Maria Magdalena. Het gaat om waarnemend pastoor Vincent
Schoenmakers en de pastoraal werkers Henny Spooren, Adrie Lint en Han Geppaart.
Jeannette Jongenelen – de Kort, pastoraal projectmedewerker project Jonge Gezinnen
In het samenwerkingsverband van de H. Maria Parochie Walcheren (Middelburg) en de H. Pater
Damiaanparochie (Goes) is een pastoraal project ontwikkeld om het pastoraal team te ondersteunen in de
zorg voor jonge gezinnen, met name wat betreft de voorbereiding op de Eerste H. Communie. Het project
heeft een looptijd van een half jaar, en een omvang van 4 dagdelen per week.
Met ingang van 1 januari 2019 is Jeannette Jongenelen – de Kort aangesteld als pastoraal projectmedewerker
voor dit project. Jeannette Jongenelen studeert theologie aan de Fontys Hogeschool. Ze heeft in november
2018 de opleiding tot pastoraal assistent van het Sint Franciscuscentrum met goed gevolg afgerond. Op
basis daarvan heeft bisschop Liesen mevrouw Jongenelen de pastorale zending gegeven om gedurende haar
projectaanstelling catechese te geven aan jonge gezinnen in de beide parochies van het
samenwerkingsverband. Zij vervult haar functie onder verantwoordelijkheid van pastoor Fons van Hees.
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