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Kijk naar de regenboog
Het was onder het Bernardus Octaaf, op zaterdag 25 augustus 2018, ’s avonds om half zeven. Het had
geregend, maar de zon scheen weer. Over de velden rond Ulicoten stond machtig en groot een prachtige
regenboog gespannen. In de halfronde banen waren alle kleuren van de regenboog te zien: rood, oranje,
geel, groen, blauw, indigo en violet. Kinderen met hun rijke fantasie zeggen bij het zien van de regenboog:
“De engelen zijn in de hemel aan het kleuren”.
Voor joden en christenen evenwel herinnert de regenboog aan een eerder verbond van God met de mensen.
God zegt tegen Noach: “Ik geef jullie voor altijd een teken van mijn belofte. Ik zet mijn boog in de wolken. Als
de regenboog in de wolken verschijnt, zal ik die boog zien. Dan denk Ik aan Mijn belofte. Die belofte geldt
voor altijd” (Genesis 9).
Als we de wereld bezig zien en vernemen wat mensen allemaal uitvoeren, dan kunnen we ons levendig
voorstellen, dat God op een bepaald moment zou zeggen: “Ik stop ermee”! Maar de belofte van God is
anders. Hij heeft beloofd geduldig met ons te zijn. Hij zal de mensheid en de aarde niet vernietigen.
Als dus de regenboog verschijnt, zoals laatst, over de prachtige velden rond Ulicoten, dan denkt God aan de
mensen. En wij mogen dan denken aan Hem en aan zijn geduld. En ook is het goed om ons dan voor te
nemen Gods geduld niet op de proef te stellen en Zijn geboden dankbaar te volbrengen.
Mgr. H. Lommers vicaris-generaal, mede namens vicaris P. Verbeek en vicaris W. Wiertz

Informatiebijeenkomsten bedevaart
Verspreid door het bisdom vinden informatiebijeenkomsten plaats over de bisdombedevaart 2019 (12-19
oktober). U bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomsten en kunt deelnemen in uw eigen regio, of in
een andere regio als de datum u beter uitkomt.
Overweegt u om mee te gaan op deze bijzondere bedevaart? Laat u uitgebreid informeren op een van
onderstaande bijeenkomsten en ontmoet alvast reisgenoten.
Aanmelden voor de informatiebijeenkomsten kan via E bedevaart@bisdombreda.nl
De bijeenkomsten zijn:
 Donderdag 11 oktober 19.00 uur: Bergen op Zoom
H. Gertrudis – Grote Markt 10, 4611 NR
 Woensdag 24 oktober 19.30 uur: Terneuzen
Alb. Thijmstraat 2, 4532 CZ
 Donderdag 24 januari 19.30 uur: Breda
Michaelkerk – Hooghout 67, 4817 EA
 Woensdag 6 februari 19.30 uur: Rijen
Hoofdstraat 58, 5151 JG
 Donderdag 21 februari 19.30 uur: Oudenbosch
Cuyperszaal, Pelgrim 2, St. Annaplein 6, 4731 HN
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 Maandag 11 maart 19.30 uur: Lewedorp
Burg. Lewestraat 11, 4456 AG
Voor meer info zie: informatiebijeenkomsten bedevaart

Lopend vuurtje 2018
Nog een paar weken en dan is het zover: Lopend vuurtje! De werkgroepleden van Lopend vuurtje werken
hard aan de laatste voorbereidingen voor deze diocesane vormelingendag en zien uit naar een mooie
happening!
Voor meer informatie en/of aanmelding via: Marjan Beneken Kolmer: mbeneken@bisdombreda.nl
(Aanmelden voor deze dag verloopt via de eigen parochie)
Heel graag tot ziens op 27 oktober!

Jongeren trekken een nacht bij religieuzen
In de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 oktober 2018 trekken jongeren tijdens de Kloosternacht langs
religieuze plekken. “Dit jaar duurt de Kloosternacht weer een hele nacht,” zegt zr. Simone osb. “Dit doen we
op verzoek van de jongeren zelf. Vorig jaar eindigde hij om 22.00 uur. Veel jongeren waren teleurgesteld. Ze
vinden het juist stoer een hele nacht te waken.”
In Oosterhout wordt de Kloosternacht door de religieuzen in Oosterhout nu voor de vierde keer
georganiseerd. De drie religieuze gemeenschappen uit de heilige Driehoek in Oosterhout doen mee: de
benedictinessen van de Onze Lieve Vrouweabdij in Oosterhout, de norbertinessen van Sint Catharinadal en
de gemeenschap van Chemin Neuf die de Paulusabdij bewoont.
De priorij Sint Catharinadal ontvangt de jongeren om 19.00 uur. De nacht opent met het bidden van de
vespers. De norbertinessen hebben een programma waarin de wijngaard van de zusters is opgenomen. Om
23.00 uur trekken de jongeren naar de Gemeenschap Chemin Neuf, waar ze tot 3.00 uur in de nacht blijven.
Dan trekt de groep naar de benedictinessen, waar wordt afgesloten met een gebedsviering en een ontbijt.
Om 7.00 uur vertrekt de groep weer.
Zuster Simone verwacht ongeveer 50 jongeren. “Zoveel waren er vorig jaar ook. Het zijn niet alleen roomskatholieken. Er is ook wel eens een groep van de Christelijke Hogeschool Ede geweest.” De jongeren moeten
zich opgeven. Voor de catering moet de organisatie weten hoeveel jongeren er komen. Opgeven kan
centraal bij de KNR. Met € 5 zijn de kosten voor deelname laag.
Het thema van de Kloosternacht luidt: I have a dream. “Vijftig jaar geleden werd de Amerikaanse predikant
Martin Luther King vermoord. Hij was een strijder tegen de rassendiscriminatie en kwam op voor gelijke
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rechten voor iedereen. Dit streven verwoordde hij in 1963 in een legendarische toespraak met de
beginwoorden: ‘I have a dream’,” vertelt zuster Simone osb. “Het is een mooi thema,” vervolgt zr. Simone. Ze
ziet uit naar deze vierde editie: “De eerste Kloosternacht, in 2015, viel in het diocesane jaar van het gebed. De
kloosternacht is sindsdien jaarlijks herhaald.”
Belangstellenden kunnen zich opgeven via de website van de KNR: kloosternacht@knr.nl

‘Zo bid je de rozenkrans’: gratis download voor parochies
Elk jaar op 7 oktober viert de Rooms-katholieke Kerk de Gedachtenis Heilige Maagd Maria van de
Rozenkrans. Daaromheen is de hele maand oktober uitgegroeid tot Rozenkransmaand. Voor wie er niet
vertrouwd mee is, kan de rozenkrans een hele puzzel lijken. Daarom maakte katholiekleven.nl een
infographic, waarop de hele rozenkrans is afgebeeld met de volledige gebedsteksten.
De rozenkrans is ontstaan in kloosters, waar elke week alle 150 Psalmen werden gebeden. Voor
lekenbroeders of -zusters verving men de Psalmen door het bidden van 150 maal het Onze Vader. In de
middeleeuwen werd dit steeds vaker het Weesgegroet. Geleidelijk aan verbond men dit gebed met de
overweging van momenten uit het leven van Jezus. Dit zijn de ‘geheimen’ van de rozenkrans. Vijf blijde
geheimen hebben te maken met de geboorte van Jezus. Vijf droevige geheimen gaan over het lijden en
sterven van Jezus. Vijf glorievolle geheimen staan stil bij de verrijzenis van Jezus. Vijf geheimen van het licht
hebben te maken met het openbaar leven van Jezus.
Deze twintig geheimen omvatten het hele leven van Jezus. Daarom wordt de rozenkrans ook wel een
“samenvatting van heel het Evangelie” genoemd.
‘Zo bid je de rozenkrans’ is een gratis download. Rooms-katholieke parochies mogen de inhoud zonder
voorafgaande toestemming vermenigvuldigen en overnemen in hun eigen parochie-uitgaven onder
vermelding van het copyright (© 2018 Lidy de Koning – Illustrations / katholiekleven.nl).
 Download ‘Zo bid je de rozenkrans’ op katholiekleven.nl
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