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Een stille tocht met traditie
Beste mensen, jaarlijks vindt in Amsterdam de Stille Omgang plaats. Dat is altijd een bijzonder gebeuren
Vanuit het hele land komen katholieke geloofsgenoten naar onze hoofdstad en maken een nachtelijke
wandeling door het centrum van de stad in stilte. Voorafgaand aan de tocht vieren we als Bisdom Breda de
Eucharistie in de mooie gerestaureerde Obrechtkerk. Wat me diep raakt is het feit dat deze Omgang al in
1881 gestart is en we deze traditie levend houden. Tegenwoordig hebben vele andere groepen en
organisaties ontdekt wat een stille tocht met mensen kan doen. Het zijn tochten waarin we lieve doden
gedenken of onrecht aanklagen en onmacht delen. Wij leggen in de Stille Omgang getuigenis af van de
aanwezigheid van onze Heer in het Heilig Sacrament. In de stilte van ons hart mogen we Zijn Stem horen. Dit
jaar is de Stille Omgang van 16 op 17 maart. U kunt nog mee……
Vrede en Alle Goeds
Vicaris P. Verbeek, mede namens vicaris-generaal mgr. H. Lommers en vicaris W. Wiertz

Diocesane biddende moedersdag op 23 maart in Bergen op Zoom
Alle (groot)moeders zijn van harte welkom op de biddende moedersdag op 23 maart in de Lourdeskerk, Prins
Bernhardlaan 66, 4615 BD Bergen op Zoom. Biddende moeders is een gebedsinitiatief: moeders komen
samen om de zorgen voor hun (klein)kinderen aan God toe te vertrouwen. Ze voelen zich gesteund door
Jezus' woorden die beloofd heeft: vraagt en u zal gegeven worden (Matteüs 7, 7).
De bisschop van Breda, Monseigneur Liesen, is celebrant in de Eucharistieviering. De landelijk coördinator van
biddende moeders, Christine van Laar, geeft de inleiding met als thema: ‘Wat zou God onze kinderen
toewensen? Zo vaak komen we bij Hem met ons eigen wensenlijstje, maar wat verlangt de Heer voor onze
kinderen?
Voor meer informatie en/of aanmelding: sint franciscuscentrum

Vastenestafette 2019
Dit jaar wordt voor de tiende keer de Vastenestafette gehouden in het Bisdom Breda. Deze start op
Aswoensdag op 6 maart in de Antoniuskathedraal en eindigt met de Chrismaviering op 17 april 2019 in de
kerk van de Heilige Willibrordus van Teteringen.
Het thema van de Vastenactiecampagne 2019 is: “Water verandert alles!”
Door een aaneenschakeling van activiteiten in parochies en door pci’s in het bisdom kan in gezamenlijkheid
de Veertigdagentijd worden vormgegeven en de projecten van de Vastenactie worden gesteund.
Intekenen kan op één of meer van de estafettedagen van 6 maart tot en met 17 april. Ideeën voor zo’n
activiteit kunt u opdoen in de berichten over de vorige Vastenestafettes. Het schema van de Vastenestafette
2019 wordt gepubliceerd op de website van het bisdom. Tijdens de Vastenestafette wordt een blog
bijgehouden waarin de aangemelde activiteiten als etappeplaatsen in de estafette met elkaar worden
verbonden.
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Stille Omgang in Amsterdam
Op de avond van 16 maart op 17 maart 2019 komen duizenden bedevaartgangers uit
het hele land naar Amsterdam, per touringcar, per fiets of zelfs te voet, om daar de
Stille Omgang te lopen, een nachtelijke stille tocht door het centrum van Amsterdam.
Voor of na de Omgang wonen zij één van de twintig feestelijke eucharistievieringen bij,
in één van de zeven binnenstadskerken.
Het motto, de intentie voor de Omgang van dit jaar luidt:
“Vreugde is het onmiskenbare teken van God”
De Stille Omgang volgt de route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep, nadat
hij getuige was geweest van een eucharistisch wonder dat aan een zieke geschiedde:
het Mirakel van Amsterdam. In de middeleeuwen vierden de christenen dit wonder
met een feestelijke mirakelprocessie. Vanaf 1881 door een nachtelijke omgang in stilte,
inspiratiebron voor alle stille tochten in Nederland. Uniek aan deze tocht zijn de stilte,
het ontbreken van uiterlijk vertoon, het duistere uur en de zwijgende verbondenheid
van de duizenden gelovigen. De Omgangers weten zich al biddend en mediterend
verbonden met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als
leeftocht voor onderweg.
Het Bisdom Breda hoopt dit jaar opnieuw met een volle touringcar te kunnen deelnemen aan de Stille
Omgang. Voor nadere informatie en/of aanmelding (uiterlijk vóór 11 maart): vic.middelburg@bisdombreda.nl

De Passion in Zevenbergen
Op zondagavond 14 april 2019 vindt in Zevenbergen in en rond de Bartholomeuskerk
de uitvoering plaats van het legendarische Paasverhaal. De kruistocht start om 18.30
uur, de route die gelopen wordt is vanaf de Westhoek oversteken via de Kerkstraat,
naar de Zuidhaven, Markt, Stationsstraat, Neerhofstraat, Kasteeltuin, Kasteelweg,
Doelstraat, Bartholomeuskerk.
De Bartholomeuskerk is open vanaf 18.30 uur en naar verwachting zal het programma
om 19.00 uur aanvangen en tegen 20.15 uur eindigen.
Voor meer informatie: passionvanzevenbergen

Bezoek aan de trappisten abdij Maria Toevlucht te Zundert
In de proloog van zijn regel voor de monniken schrijft de Heilige Benedictus: "Wij willen daarom een
oefenschool gaan stichten voor de dienst van de Heer".
Wat en waar
Als voorbereiding op de Bedevaart van Bisdom Breda naar Italië in het najaar van 2019, 'In het spoor van
Benedictus', doen we op zaterdag 6 april 2019 een klooster aan in ons eigen bisdom. Het is de trappisten
abdij Maria Toevlucht, Rucphenseweg 38 te Klein Zundert.
Een klooster is een gemeenschap van mannen of vrouwen waarin geoefend wordt om de Heer te dienen. Hoe
dat gaat en hoe deze gemeenschap een bijdrage levert in de samenleving zal Broeder Christiaan ons doen
ontwaren. Hij zal ons rondleiden en vertellen over deze religieuze tak aan de benedictijnse boom. Tijdens de
dag wordt u in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan het middaggebed.
Voor wie
Eenieder die geïnteresseerd is in deze dag is van harte welkom.
Voor meer informatie over het programma en/of aanmelding: sint franciscuscentrum
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Pelgrimstocht 2019
Woensdag 17 april naar de Chrismamis te Teteringen

Ook dit jaar zal er weer een pelgrimstocht worden georganiseerd naar de Chrismamis. We hopen samen met
enkele pelgrims uit andere parochies uit het bisdom een rustgevende en inspirerende tocht te maken.

Onze pelgrimstocht start in Middelburg om met de trein naar Brabant te gaan. De exacte route is nog niet
duidelijk maar het wordt een wandeling van circa 15 km.
In de avond zal in de H. Willibrorduskerk de Chrismamis worden bijgewoond. De kosten zijn voor eigen
rekening. Binnenkort wordt meer informatie bekend gemaakt over de route. Wilt u deze inspirerende tocht
meemaken geef u dan voor woensdag 10 april door het bijgevoegd strookje in te vullen en te mailen naar
chrismamis@zeelandnet.nl.
_________________________________________________________________
Ja, ik neem deel aan de pelgrimstocht op woensdag 17 april 2019.
Naam

:………………………………………………………………….

Adres

:………………………………………………………………….

Postcode

:………………………………………………………………….

Plaatsnaam

:………………………………………………………………….

Telefoonnummer

:………………………………………….…(ingeval van nood)

Ik regel wel/niet eigen vervoer voor de terugreis en …personen kunnen met mij terugrijden.
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Bedevaarten naar Maria met het Gouden Hart te Beauraing
Vaak leven wij tegenwoordig in een wereld die oppervlakkig is en gejaagd. Dagelijks worden
wij overspoeld met schokkende beelden van en onthutsende berichten uit en over onze
wereld. Wij, gelovige christenen, vinden maar moeilijk de tijd, rust en stilte die nodig zijn voor
inkeer in onszelf, voor contact met God, voor gebed en bezinning. Bezinning op het hoe,
waarom en waarheen met al ons dagelijks doen en laten. Met ons eigen persoonlijk leven,
onze eerste hoogste verantwoordelijkheid.
Goed geleide bedevaarten maken stilte, rust, inkeer en bezinning mogelijk.
Omdat we samen zijn, hoeft niemand alleen te zijn. We hebben aanspraak aan elkaar, vangen elkaar op als
dat nodig is en bemoedigen elkaar. Door de ervaring van de schoonheid van de natuur onderweg, door de
steun van de medepelgrims en vrijwilligers, door de ontroerende,
kerkelijke plechtigheden in het Heiligdom om God te mogen vinden
samen met Maria, bezorgt de bedevaart ons kracht en heerlijke
dagen.De
Bovenkerk
van
Beauraing,
met
daaronder
de
Rozenkranscrypte, is in 2013 tot basiliek verheven.
Voor de 72 keer vertrekken dit jaar vanuit het bisdom Breda weer de
jaarlijkse bedevaarten naar Maria met het Gouden Hart te Beauraing.
Vanuit de provincie Zeeland en regio Zevenbergen, Roosendaal en Bergen op Zoom gaan de pelgrims op 2223-24 juni voor drie dagen op pelgrimage. Op zondag 23 juni is ook een aparte dagbedevaart.
Voor de juni-bedevaart staan voor belangstellenden een aantal informatieavonden gepland.
Te weten op:
Donderdag 21 maart om 19.00 uur Lourdeskerk, Prins Bernardlaan 66 te Bergen op Zoom.
Maandag 8 april om 19.30 uur in het zaaltje St. Josephpastorie, St. Josephstraat 2 te Roosendaal.
De avonden starten met gebed.
Vanuit de regio Breda, waaronder behoren Etten-Leur, Dongen, Standdaarbuiten, Hoeven, Oudenbosch,
Zundert, Rijen en Baarle Nassau, vertrekken de bussen op zaterdag 7 september voor vier dagen op
bedevaart, met op zondag 8 september de dagbedevaart.
Voor meer informatie en/of aanmelding; www.bedevaartbeauraing.nl

Personalia
Jubilea
Op 30 maart aanstaande viert Kees van Duin zijn koperen diakenjubileum. Van harte proficiat!
Kanselbericht van 17 februari jl.
Met ingang van 1 april 2019 zal diaken Ben Hendriksen worden benoemd tot diaken en lid van het pastoraal
team van de H. Maria Magdalenaparochie. Het betreft een aanstelling voor 80% van de werktijd. Daarnaast zal
hij voor 20% van zijn tijd werkzaam blijven als diaken in de H. Augustinusparochie.
Overleden
Op dinsdag 26 februari 2019 is te Breda overleden gepensioneerd pastoraal werker Harry van Dijk. Hij werd
geboren te Honselersdijk op 3 maart 1944.
Na afronding van zijn theologische studie was Harry van Dijk eerst werkzaam in het basispastoraat in het
bisdom 's-Hertogenbosch. Met ingang 1 augustus 1984 verleende de bisschop van Breda hem een pastorale
opdracht om als pastoraal werker in de H. Laurentiusparochie (Ulvenhout, Galder en Strijbeek) te gaan
werken. Daarnaast was hij ook pastoraal actief in de parochie te Bavel. Met het bereiken van de
pensioengerechtigde op 3 maart 2009 werd aan hem eervol ontslag verleend als pastoraal werker. Na zijn
pensionering is hij zijn pastorale diensten blijven verlenen in de parochies van Ulvenhout en Bavel.
De plechtige uitvaartdienst vond plaats op woensdag 6 maart om 10:30 uur in de H. Laurentiuskerk,
Dorpstraat 42, 4851 CM Ulvenhout. Aansluitend was de begrafenis op begraafplaats De Lichtenberg, Deken
Dr. Dirckxweg 25, 4854 AA Bavel.

De volgende nieuwsbrief verschijnt begin april 2019
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