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Zorgvuldig handelen
Het is het een indrukwekkende foto. Greta Thunberg, 16 jaar oud. Ze houdt een groot bord voor haar lichaam:
‘skolstrejk för klimatet’.
Ze staakt inmiddels al 24 weken, “En ik ga hiermee door. Tot Zweden aan de Parijsdoelen voor het klimaat
voldoet. Al moet ik nog jaren staken.” Ze doet het met het oog op de toekomst van de wereld. Ons aller
wereld. Vol overtuiging zegt ze: “Ik wil dat u in paniek raakt. Ik wil dat u handelt alsof uw huis in brand staat.”
Inmiddels vindt haar initiatief overal navolging. Door mensen, door groepen. In allerlei landen. Ook in
Nederland. De scholierenstaking voor het klimaat vindt deze week plaats in Den Haag. En het lijkt erop alsof
van alle kanten jongeren mee zullen doen.
‘Gele Hesjes’-protesten. Scholierenstakingen. Er is onmacht en onvrede.
Wordt er naar ons geluisterd? Hoe gaan zij die het voor het zeggen hebben om met ons, met de wereld? Het
zijn grote vraagstukken die bij de horens worden gevat. Vervolgens zal het zaak worden om te kanaliseren.
Gaat dat lukken? Overleg, compromissen, politiek. Iemand zei deze week: “Het is altijd veel gemakkelijker om
op afstand te zeggen hoe het moet, hoe te veranderen, dan om degene waarmee jij direct te maken hebt, tot
een kleine verandering te brengen.” Dat is herkenbaar. Laat ik dan maar eerst eens naar mezelf kijken. Oké, ik
laat de kraan niet lopen tijdens het scheren en ook niet tijdens het tanden poetsen. Maar ik douche wel, heb
het graag warm in huis en rijd heel wat kilometers met mijn diesel. In mijn stille tijden ga ik oprecht de vraag
niet uit de weg hoe ik zorgvuldig kan handelen. Onze aarde kan behoeden. Ik vind het best moeilijk. En u? En
dan zie ik Greta staan. 16 Jaar oud. ‘Skolstrejk för klimatet’.
Vicaris W. Wiertz, mede namens vicaris-generaal mgr. H. Lommers en vicaris P. Verbeek

Informatieavonden Bisdombedevaart Italië
In oktober 2019 gaat het bisdom Breda op bedevaart. In het spoor van de H. Benedictus bezoeken we Monte
Cassino en Subiaco in Italië, waar Benedictus zijn roeping beleefd en zijn abdij gesticht.
Ter voorbereiding op de bedevaart worden er verschillende informatieavonden gehouden, waar u alle
praktische en inhoudelijke informatie kunt horen over de reis.
Vanavond, woensdag 6 februari, is de
informatieavond in het pastoraal centrum
van de H. Geestparochie te Rijen
(Hoofdstraat 58). De avond begint om 19.30
uur. Deze avond is met name bestemd voor
parochianen uit de parochies H. Geest,
Dongen Klein Dongen Vaart, H. Catharina, St.
Elisabeth, de Vijfheiligenparochie en de parochies uit het samenwerkingsverband Alphen-Gilze.
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Op donderdag 21 februari is er een informatieavond in de Pelgrim in de basiliek van Oudenbosch (ingang St
Annaplein). Ook deze avond begint om 19.30 uur. Op deze avond zijn belangstellenden welkom uit de
Bernardusparochie, de Immanuelparochie, de Franciscusparochie, de Norbertusparochie en de parochies uit
het samenwerkingsverband Zundert-Rijsbergen.
Op maandag 11 maart wordt er een informatieavond gehouden in Lewedorp (Burg. Lewestraat 11), voor
parochianen uit de H. Mariaparochie Walcheren en de Pater Damiaanparochie. Ook deze avond begint om
19.30 uur.
Benedictus leefde aan het eind van de vijfde eeuw. Nadat hij een aantal jaren als kluizenaar had geleefd in
Subiaco stichtte hij in Monte Cassino een groot klooster. Het werd de oorsprong van de orde van de
Benedictijnen. Benedictus schreef voor hen een kloosterregel, die het kloosterleven in Europa eeuwenlang
heeft gedragen. Hij riep er op tot een regelmatig leven, waarin verstilling en activiteit (“ora et labora”, “bid en
werk”) elkaar afwisselen.
Tijdens de bedevaart verkennen we wat de Benedictijnse spiritualiteit voor gelovigen nu kan betekenen. We
reizen langs grote abdijen in Duitsland, Zwitserland en Italië. Op de terugweg bezoeken we Sotto il Monte, de
geboorteplaats van de heilige Paus Johannes XXIII.
De bedevaart in het spoor van de H. Benedictus vindt plaats van 12 oktober 2019 tot en met 19 oktober 2019.
Opstapplaatsen zijn er in het hele bisdom. Meer informatie vindt u ook op de site van het Bisdom Breda.

Life Teen Breda!
Op zondagavond 10 februari is de aftrap van Life Teen Breda! Tienergroep ‘de Postduiven’
van de H. Familieparochie nodigt tieners uit (regio) Breda en het hele bisdom uit om hierbij
aanwezig te zijn! Er is een speciale tienerviering met daaropvolgend een interactief
programma. Het is een eerste Life Teen avond in een reeks van maandelijkse
bijeenkomsten, waarbij tieners samenkomen om elkaar en het katholieke geloof te leren
kennen, en dat samen te vieren. Welkom!
Nina Mertens, tienerwerker

'Jongeren en de uitdagingen van het geloof': internationale jongerenbijeenkomst in
Breda
Op zaterdag 9 februari 2019 komen in de Michaelkerk in Breda-Oost Nederlandse
en Arabische jongeren bijeen. De dag is bedoel voor jongeren tussen de 16 en 35
jaar die elkaar in hun geloof willen versterken. Zowel bisschop Liesen van Breda
als de apostolisch visitator van de Chaldeeuwse Kerk in Europa, mgr. Saad S.
Hanna, zullen bij deze dag aanwezig zijn. Het thema luidt: ‘Jongeren en de
uitdagingen van het geloof’.
De middag begint om 12.00 uur. Na het welkomstwoord volgt het Engelstalig
middaggebed, waarin mgr. Liesen het afsluitend gebed zal bidden. In het
middagprogramma verzorgt mgr. Saad Hanna een lezing over het onderwerp
‘Jongeren en de uitdagingen van het geloof’. De Dream of Don Bosco-groep zal
zich presenteren door middel van een toneelstuk. Het orkest Suryana verzorgt
een optreden. De middag eindigt rond 17.00 uur.

Lezing: 'Benedictijnse manier van leven, een levensregel voor beginners'
In het voorprogramma op de bisdombedevaart in het najaar van 2019, biedt het Sint Franciscuscentrum, het
vormingscentrum van Bisdom Breda, nog
tweemaal (in een reeks van vier) een lezing aan
van een van de gebroeders Geert en Wil Derkse
over 'Benedictijnse manier van leven, een
levensregel voor beginners'. De twee eerdere
lezingen waren in oktober 2018.
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Als seculier oblaat van de benedictijnse Sint Willibrordusabdij te Doetinchem kunnen Geert en Wil Derkse als
geen ander vanuit doorleefde ervaring en ontwikkeling spreken over dit onderwerp. Zij leiden deelnemers in
en nemen hen mee in de spiritualiteit van H. Benedictus en hoe dit toe te passen in het dagelijks leven.
Voor wie
Iedereen met belangstelling voor dit onderwerp is van harte welkom.
Wanneer en waar
Op dinsdag 12 maart 2019 - 19:30 tot 21:30
'Benedictijnse manier van leven' lezing door Geert Derkse
Verenigingsgebouw 'Trefpunt', Hoofdstraat 54 in Ovezande
Op woensdag 13 maart 2019 - 19:30 tot 21:30
'Benedictijnse manier van leven' lezing door Geert Derkse
Cuyperszaal, Basiliek van de Heiligen Agatha en Barbara, Markt 57 in Oudenbosch

Heb jij al meegedaan met de cursus Diaconale Journalistiek?
In maart en april 2019 vindt de cursus
Diaconale Journalistiek plaats in Bergen op
Zoom.
In
samenwerking
met
de
Lievevrouweparochie houdt het Sint
Franciscuscentrum op de dinsdagavonden
19 en 26 maart + 2 en 9 april een reeks
van
vier
cursusavonden
waarmee
parochievrijwilligers, caritasbestuurders en
pastorale
beroepskrachten
hun
journalistieke talent kunnen ontdekken en
verbeteren. Vakjournalisten en experts
leren je de kneepjes van het vak!
Meer informatie en aanmelding: www.diaconalejournalistiek.nl

Informatieavond VOG op 19 februari: over het belang ervan en de procedures
Sinds januari 2016 kunnen parochies gratis een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen voor
vrijwilligers die werken met minderjarigen en met mensen met een verstandelijke beperking. De bestaande
regeling wordt voorlopig op dezelfde wijze tot 1 juli 2019 voortgezet. Vanaf 1 november 2018 is de regeling
door de overheid uitgebreid naar alle vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie.
Daarmee wordt bedoeld: vrijwilligers die hulp of begeleiding bieden aan kwetsbare groepen of personen.
Daarnaast moet er sprake zijn van een risicovolle situatie, zoals één-op-één huisbezoeken. Hierdoor vallen
sinds 1 november 2018 bijvoorbeeld ook vrijwilligers die huisbezoeken aan zieken en ouderen afleggen onder
de regeling gratis VOG.
Sophie van den Boom, medewerker van de kanselarij van het Bisdom Breda, is contactpersoon in het bisdom
is voor alle vragen met betrekking tot de VOG’s (kanselarij@bisdombreda.nl). Zij is een van de sprekers op een
informatieavond die het bisdom op dinsdag 19 februari (19.30-21.00 uur) organiseert voor parochies. De
bijeenkomst vindt plaats op Bovendonk in Hoeven. Op deze avond worden het belang van de VOG en de
procedures omtrent het aanvragen van de VOG verhelderd om de praktijk van de omgang met VOG’s in de
parochies verder te verbeteren.
Op de avond komen de volgende onderwerpen aan bod:
 Achtergrond en belang van de VOG
 Voor wie geldt de VOG
 Het proces van aanvragen van de VOG
 Archiveren van de VOG’s
 Veel gestelde vragen
 Vragen en ervaringen uit de parochies
De uitnodiging is begin januari verzonden aan de parochies via de pastoors, secretarissen van de
parochiebesturen en teamleiders van de pastorale teams. Verzocht wordt om vóór 15 februari aan te melden
via het e-mailadres secretariaat@bisdombreda.nl.
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Gezins - & Tienerdag op zondag 17 maart 2019
Op zondag 17 maart wordt er door het gezinspastoraat van het Sint Franciscuscentrum een gezins- &
tienerdag georganiseerd in de Sint Paulusabdij in Oosterhout.
Jeroen en Dorothea Alting von Geusau zullen spreken voor de
echtparen over ‘Groeien in liefde’. Zij zijn verantwoordelijken van
Kana, de belangrijkste activiteit voor echtparen en gezinnen van
Chemin Neuf.
De tieners gaan aan de slag met het thema ‘Heart of God’. Dat gaan ze ontdekken
met een inspirerende workshop en veel actie.
Deze dag vindt plaats in de Sint Paulusabdij in Oosterhout, Hoogstraat 80. We
beginnen om 11.00 uur met de mis en aansluitend gaan we van een lekkere lunch
genieten om krachten op te doen voor een mooie middag. Er is eveneens een
crèche en een kinderprogramma.
Gratis uitnodigingskaarten kunnen worden aangevraagd via:
secretariaat@sintfranciscuscentrum.nl.
Jaarprogramma gezinspastoraat:
17 maart
Gezins- en tienerdag in Oosterhout
23 maart
Diocesane biddende moedersdag in Bergen op Zoom
24 maart
Bruidsparen & jonggehuwdendag in Roosendaal
29 juni
Geloofsfeest voor kinderen in Roosendaal
6 juli
Gezinsdag in Zeeland
Zie www.gezinengeloof.nl voor meer info.

Stille Omgang naar Amsterdam
In de nacht van 16 op 17 maart 2019 wordt in Amsterdam de jaarlijkse Stille Omgang gehouden. Ter
verdieping heeft de Stille Omgang 2019 als intentie: “Eucharistie = Liefde”. Het woord eucharistie betekent
letterlijk dankzegging. Een eucharistisch leven is een leven van dankbaarheid. De geschiedenis van de twee
vrienden onderweg naar Emmaus – die ook onze geschiedenis is – heeft laten zien dat dankbaarheid geen
vanzelfsprekende levenshouding is.
Dankbaarheid moet ontdekt en met grote innerlijke oplettendheid beleefd worden. Ons verlies, onze
ervaringen van miskenning en verlatenheid, en onze vele momenten van ontgoocheling trekken ons steeds
weer naar boosheid, verbittering en wrok. Jezus heeft ons de eucharistie geschonken om ons in staat te
stellen voor dankbaarheid te kiezen. Dat is een keuze die wij zelf moeten maken. Niemand kan dat voor ons
doen. Maar de eucharistie moedigt ons aan tot God om erbarming te roepen, naar de woorden van Jezus te
luisteren, Hem bij ons thuis uit te nodigen, in gemeenschap met Hem te treden en de blijde boodschap aan
de wereld te verkondigen. Onze regio hoopt ook dit jaar met een volle touringcar hieraan te kunnen
deelnemen. Voor meer informatie over de opstapplaatsen en -tijden: vic.middelburg@bisdombreda.nl

Aansluiten bij het gebed in Bergen op Zoom
Een kleine groep betrokken mensen is op initiatief van vicaris/pastoor Paul Verbeek een jaar geleden gestart
met het Sant’Egidiogebed in de Gertrudiskerk in Bergen op Zoom. Elke eerste woensdag van de maand komt
men om 20.00 uur samen voor het gebed. Daarnaast wil men zich inzetten voor de hulpbehoevende naasten,
zoals bijvoorbeeld ouderen en dak- en thuislozen. Aansluitend is er ontmoeting in het Cantatorium van de
kerk. Ze gaan met elkaar in gesprek en laten ideeën groeien voor dit jaar. De volgende bijeenkomst is op 6
februari om 20.00 uur.

"24 uur voor de Heer"
Paus Franciscus roept ook dit jaar op tot het initiatief "24 uur voor de Heer", dat ertoe uitnodigt het sacrament
van verzoening te vieren in een context van eucharistische aanbidding. De "24 uur voor de Heer" vindt plaats
vanaf 12.00 uur op vrijdag 29 maart tot 12.00 uur op zaterdag 30 maart. Opnieuw wordt in ons bisdom
gekozen voor 24 uur in een estafettevorm. Er zullen posters en flyers worden verspreid. In de volgende
nieuwsbrief komt nadere informatie.
4

Nieuwsbrief Vicariaat Middelburg
Daniël en de leeuw
Heb jij altijd al een theatervoorstelling willen wegzetten in één dag? Dan is dit jouw kans Samen met vele
andere jongeren tussen de 12 en 26 jaar oud maak je een
theatervoorstelling. Alles wordt in één dag bedacht, gemaakt en 's
avonds opgevoerd. Onder begeleiding van professionals werk je de
hele dag om er een spektakel van te maken. Je kunt zelf kiezen wat je
wilt gaan doen. Er zijn een aantal werkwinkels: acteren, decor bouwen,
dans, live muziek, licht en geluid en kostuum en grime. Theater in de
kerk wordt gehouden op zaterdag 11 mei 2019 in de Lourdeskerk
(Prins Bernhardlaan 66, 4615 BD Bergen op Zoom).
Wil je er deze dag bij zijn? meld je dan aan door een
e-mail te sturen naar theaterindekerk@outlook.com.

Als God renoveert en Rebuilt in het Nederlands verschenen
Vorig jaar mei kwamen meer dan 100 vrijwilligers en beroepskrachten bijeen op de Impulsavond
parochievernieuwing in Bovendonk te Hoeven.
Toen kondigden we al aan dat de twee boeken over
parochievernieuwing in een Nederlandse vertaling zouden
verschijnen. Als God renoveert (Devine Renovation 2014) vertelt
het verhaal van de Canadese Sint Benedictusparochie van
James Mallon pr en zijn team (uitgave door Adveniat). Rebuilt.
Samen bouwen aan een vitale parochiegemeenschap (Rebuilt,
Awakening the Faithful, Reaching the Lost, and Making Church
Matter 2013) gaat in op de situatie in de Noord-Amerikaanse
Geboortekerk van Michael White pr en pastoraal medewerker
Tom Corcoran (uitgave door Betsaida).
De auteurs laten zien hoe een parochie kan veranderen, als ze biddend haar missie herontdekt en met Gods
hulp in de praktijk gaat brengen. De auteurs beschrijven geen ‘knip-en-plak’ methode, die we hier zo even
kunnen toepassen. Nee, het gaat om ‘geleefde waarden’, zoals aandacht voor kwalitatief goede muziek,
gastvrijheid, betekenisvolle gemeenschap, inzet en het benutten van elkaars talenten, inclusief goed
leiderschap.
De auteurs nodigen ons uit om deze waarden toe te passen in onze eigen context. Als God renoveert legt in de
eerste hoofdstukken van het boek een sterk theologisch fundament. Rebuilt daarentegen is iets praktischer
van aard en leest daardoor gemakkelijker weg.
Lees en bespreek beide boeken met uw pastoraal team en kernvrijwilligers! Om u hierbij te helpen heeft het
Centrum voor Parochiespiritualiteit Leeswijzers ontwikkeld.
Voor meer informatie, ook over hoe u deze boeken kunt bestellen, zie www.parochiespiritualiteit.org

Personalia
Jubilea
Op 1 maart is Rob van Sambeek 12½ jaar pastoraal werker. Van harte gefeliciteerd met dit koperen jubileum.
Overleden
Op 1 februari 2019 is te Breda overleden de zeereerwaarde heer J.J.T. (Joseph) Galema. Hij werd geboren op
13 februari 1926 te 's-Hertogenbosch. Op 22 december 1951 werd hij tot priester gewijd.
Na zijn priesterwijding heeft hij gewerkt in het parochiepastoraat in Geffen, Zevenbergen en Breda. Voorts
heeft hij vele jaren gewerkt als godsdienstleraar op verschillende middelbare scholen in Breda.
Vandaag, woensdag 6 februari, is er van 18.30 - 19.30 uur gelegenheid om afscheid van hem te nemen in het
Huis van Afscheid, Tuinzigtlaan 9, 4813 XH Breda. De plechtige uitvaartdienst zal geschieden op zaterdag 9
februari om 14.00 uur in de Sint- Vituskerk, Vitusdyk 29, 8615 LN Blauwhuis. Aansluitend is de begrafenis op
het naastgelegen kerkhof.
De volgende nieuwsbrief verschijnt begin maart 2019
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