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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
begeleiders naar Bergen op Zoom zijn gekomen: “Ik zie dat jullie denken: we gaan er wat van maken
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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
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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.”

Gezinsmiddag zondag 11 november in de Laurentiuskerk in Breda
Alle gezinnen zijn van harte uitgenodigd voor deze middag. Het idee is ontstaan vanuit een paar katholieke
gezinnen die elkaar vaker wilden ontmoeten. Het gezinspastoraat van het SFC organiseert de eerste
gezinsmiddag op zondag 11 november. We zijn te gast in de Laurentiuskerk te Breda.
Het programma ziet er als volgt uit:
11.00 uur: Eucharistieviering in de parochie.
12.30 uur: Lunch in de pastorie. Iedereen neemt iets lekkers mee, daar maken we een buffet van en dat
delen met elkaar. Graag voor de kinderen iets te spelen meenemen.
13.00 uur: Buffet opruimen en plaatsnemen in de zaal. Voorstelrondje per gezin.
13.15 uur: Inleiding over 'het geloof meegeven aan je kinderen' door Monique Stouthart. Monique is moeder
van vier kinderen en heeft net haar opleiding Theologie afgerond aan het Sint Bonifatiusinstituut van het
Bisdom Haarlem-Amsterdam. De kinderen gaan in een aparte ruimte voor het feest van Sint Maarten aan de
slag! Oudere kinderen helpen hen daarbij.
14.15 uur: Vaders en moeders bidden samen voor hun kinderen. Gebed volgens Mothers Prayers en Fathers
Prayers.
15.00 uur: Gezamenlijk afsluiten met gebed en een lied en samen opruimen.
De gezinsmiddag vindt plaats in de Heilige Laurentiuskerk (eerst in de kerk, daarna in de pastorie). Adres:
Ginnekenweg 333, 4835 ND Breda. We zijn te gast in de parochie van de Heilige Familie. De enige ‘kosten’ zijn
het meenemen van eten of drinken voor het buffet.
Meer info en aanmelden kan via: secretariaat@sintfranciscuscentrum.nl

Bredase BijbelQuiz 2018
Zoals bekend wordt elk jaar de Bredase BijbelQuiz georganiseerd, en
zo ook dit jaar.
Op vrijdag 16 november is het zover, de 11e Bredase BijbelQuiz. De
organisatie nodigt van harte alle pastorale beroepskrachten,
vrijwilligers en andere parochianen uit om hieraan deel te nemen en
te proberen om de felbegeerde eerste prijs in de wacht te slepen!!
Locatie: Zaal Vianden, Viandenlaan 5, 4835 EG Breda. Aanvang: 20.00
uur.
Voor meer informatie en inschrijven: Bredasebijbelquiz@gmail.com
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Herdenking Kristallnacht 1938 – 2018
Vandaag, 8 november (en niet op 9 november vanwege het begin van de
sabbat) spreekt de oud-burgemeester van Amsterdam prof. dr. Job Cohen
tijdens de Kristallnachtherdenking in de kathedraal van Breda aan de Sint
Jansstraat. Het thema van dit jaar is: 'Herdenken is opnieuw nadenken'. De
avond begint om 19.00 uur met liederen door het Koor tegen de Wind mee.
De studenten van het Cingelcollege zullen gedichten voorlezen. Het is dit jaar
80 jaar geleden te weten op 9 november 1938 dat de Kristallnacht plaatsvond
in Duitsland en Oostenrijk en dat wordt door de Stichting
Kristallnachtherdenking Breda op een uitgebreide manier herdacht. Na de
lezing van Job Cohen is er vanuit de kathedraal een stille tocht naar de joodse
synagoge in de Schoolstraat. Hier zal Philip Soesan spreken over het leven
van Barend Cohen die gemeenteraadslid was voor de SDAP in Breda en die in
het concentratiekamp Sobibor op 9 april 1943 omkwam. In het park
Valkenberg zal het gecombineerde studententheater van Avans en BUAS een
korte voorstelling geven.
Er is vanaf heden tot en met 9 november in de Nieuwe Veste een expositie getiteld: Verdrijving uit het Paradijs
van beeldend kunstenaar Sam Drukker. Centraal in de expositie staat de documentaire van regisseur Rolf
Orthel Ik ben mijn herinnering. In deze film vertellen Joodse kinderen van toen over het leven voor, tijdens en
na de oorlog. Hoe was het om weer een nieuw gezin te vormen, hoe ging je om met dierbaren die
verdwenen waren? Beeldend kunstenaar Sam Drukker brengt in beeld wat woorden soms niet kunnen
zeggen. Hij verwijst in zijn werk naar de vele volksbewegingen die op dit moment op de aarde plaatsvinden.
Een selectie van andere activiteiten op donderdag 8 november: Filmvertoningen in het Chassé Cinema om
13.30 uur Anne Frank en om 15.30 uur Homecoming 1945. Van 15.00 - 17.00 uur Symposium in het Stedelijk
Gymnasium. Voor meer informatie over het programma zie www.kristallnachtherdenkingbreda.nl

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 IndoEuropese 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

