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Het ontzag van de heilige misdadiger
Het paasfeest nadert. Maar eerst vieren we Goede Vrijdag. Dit is de dag waarop Jezus stierf aan het kruis.
Naast Hem werden twee misdadigers gehangen. Wij kennen hun namen niet. Wij weten ook niets van hun
vroegere leven af, niets van hetgeen zij hebben misdaan. Maar niemand was zo onmiddellijk van nabij
betrokken bij de verlossende kruisdood van Jezus als deze twee misdadigers. Zij vertegenwoordigen de
mensheid. De een doet met de omstanders mee aan de bespotting van Jezus; de ander komt tot inkeer. De
gedenkdag van de heilige misdadiger die aan het kruis van Jezus de belofte mocht horen “Vandaag nog zult gij
met Mij zijn in het paradijs” staat in het martyrologium op 25 maart. Zijn heiliging dankt hij niet alleen aan de
woorden die hij sprak tot Jezus “Denk aan mij”, maar ook aan de woorden die hij sprak tot de andere
misdadiger “Heb zelfs jij geen ontzag voor God?” De heilige misdadiger belijdt Jezus als God. En hij heeft
ontzag voor God. Als wij onze eigen geloofsbeleving rijker willen maken, dan kan dat door meer ontzag te
hebben voor God. Om te beginnen kunnen wij meer aandacht schenken aan eerbied in de liturgie en aan
waardig gedrag in onze kerkgebouwen. En ook in ons dagelijks leven, in ons doen en laten, kunnen wij God
eren. De maatschappij waarin wij leven is in verwarring en de Kerk kent haar eigen wonden. Maar Christus,
het Licht, wijst ons een weg van vrede. Ontzag voor God, daarin ligt onze redding. Zo kunnen wij tot verrijzenis
komen. Een zalig paasfeest toegewenst!
Mgr. H. Lommers vicaris-generaal, mede namens vicaris P. Verbeek en vicaris W. Wiertz

AVG-nieuwsbrief
Regelmatig verschijnen er berichten over het onderwerp ‘gegevensbescherming’ (AVG) op de website
www.rkkerk.nl
Inmiddels is er via deze website een breed aanbod van informatie over dit onderwerp beschikbaar gesteld. Er
blijft namelijk onverminderd veel werk te doen als het gaat om het zorgvuldig werken met persoonsgegevens
en het leren van datalekken.
U kunt nu zelf actief op de hoogte blijven van actuele informatie over de AVG door u aan te melden voor de
AVG-nieuwsbrief van rkkerk.
Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via https://www.rkkerk.nl/avg/avg-nieuwsbrief/

Bruidsparen & jonggehuwdendag
Alle parochies in het bisdom hebben hun bruidsparen en degenen die de afgelopen vijf jaar getrouwd zijn
uitgenodigd voor de jonggehuwden dag van 24 maart jl. Dat heeft geresulteerd in een mooie opkomst,
ondanks dat er jaarlijks minder mensen trouwen in de kerk: er waren 13 deelnemers aanwezig tijdens de
middag in Roosendaal.
Tijdens deze middag hebben Carlo en Mayke Beenakker – uit het Bisdom Rotterdam – input gegeven over
communicatie in het huwelijk. De inhoud van de inleiding en opdrachten zijn afkomstig uit de Marriage
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Course, het zusje van de Alpha Cursus. In het Bisdom Rotterdam volgen aanstaande bruidsparen de hele
Marriage Course (zeven avonden), plus een extra avond over het sacrament van het huwelijk.
In overleg met bisschop Liesen is besloten om deze goede start voort te zetten door elk jaar zo’n dag voor
bruidsparen en jonggehuwden te organiseren.
Met dank aan de pastorale beroepskrachten die de bruidsparen en jonggehuwden hebben uitgenodigd!

Uitnodiging priesterjubileum Paul Verbeek
Op 23 april is het 25 jaar geleden dat ik door bisschop
Ernst tot priester gewijd ben voor het Bisdom Breda in
de kerk van de H. Maria Magdalena te Goes.
Dit jubileum wil ik graag met u vieren. Op 23 april is er
om 19.00 uur een feestelijke Eucharistieviering in de
stadskerk van Sint-Gertrudis te Bergen op Zoom (ingang
Kerkstraat).
Hierna is er een gezellig samenzijn in de aula van het
Mollerlyceum (ingang via het schoolplein aan de Le
Grandstraat).
Graag tot 23 april.
Paul Verbeek
Parkeren: Bij de stadskerk van de Sint-Gertrudis is geen
parkeergelegenheid. Wij wijzen u op de parkeer-mogelijkheid
op Plein 13 (betalen tot 18.30 uur). Parkeren binnen de
parkeerroute betalen tot 21.00 uur.

Afbeelding uitnodiging: Schilderij "De opstanding van

Cadeautip: bijdrage voor de restauratie van het Mariabeeld
van de Maria-Ommegang.

Christus"- Fons Gielens (1924-1995)

Chrismamis 2019 in de H. Augustinusparochie Breda
Op woensdag 17 april om 19.00 uur wordt in de kerk van de H. Willibrordus, Kerkstraat 1, Teteringen de
chrismamis gevierd.
Tijdens deze plechtigheid worden de heilige oliën voor de doopleerlingen en de ziekenzalving gezegend en
wordt het heilig Chrisma gewijd. De bisschop is de celebrant van de chrismamis.
Uit alle parochies, caritasinstellingen, kloosters, ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen wordt een
afvaardiging uitgenodigd naar deze viering. Na afloop van de viering ontvangen zij in de kerk de olie voor de
doopleerlingen, voor de ziekenzalving en het heilig Chrisma.

40 jaar Antoniusnoveen in Lepelstraat
Dinsdag 16 april begint in Lepelstraat de jaarlijkse noveen ter ere van de H. Antonius van Padua. Dit jaar
wordt de noveen voor de 40e keer gehouden. Negen dinsdagen achter elkaar wordt er met velen gebeden,
gezongen en vele kaarsen aangestoken. Ook dit jaar is er elke week een andere priester die voorgaat.
Er zijn verschillende gastkoren en er is gekozen om de sacramenten centraal te stellen in deze negen weken.
De vieringen zijn om 19.00 uur. Zondag 16 juni is om 11.00 uur de slotviering met als celebrant bisschop
Liesen.
Mensen uit Bergen op Zoom en Halsteren , die graag de noveen bezoeken maar geen vervoer hebben kunnen
gebruik maken van de Plusbus. Mocht u vragen hebben of een misintentie willen doorgeven dan kunt u
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contact opnemen met het secretariaat van de parochiekern tel: 0164-682525 ( dinsdag tussen 9.00-12.00 uur)
of mailen naar: corsnepvangers@kpnmail.nl

Palmzondag - jongeren komen samen rond de bisschop
Op 14 april is er de jaarlijkse Wereldjongerendag (WJDag). Hiermee sluiten we aan bij de opdracht van de paus
om in elk bisdom over de hele wereld op deze dag een wereldjongerendag te houden. Een dag van
samenkomen rondom Christus. Een dag waar de jongeren van ons bisdom samenkomen rond bisschop
Liesen om te groeien in geloof. Het jongerenwerk van het bisdom neemt deze opdracht serieus en
organiseert deze dag van ontmoeting. Er wordt aangesloten bij een Palmzondagmis in de Sint
Antoniuskathedraal (St. Janstraat 8, Breda) waarna de jongeren samen lunchen en aangemoedigd worden om
na te denken over geloofskwesties en van elkaar te leren. Bisschop Liesen zal deze middag de inleiding
verzorgen.
Voor meer informatie: Sint Franciscuscentrum Palmzondag – jongeren

Bid mee voor Roepingenzondag 2019
Vanwege Roepingenzondag 2019 heeft het Bisdom Breda de nieuwe poster en een gebedskaart verstuurd.
Parochies en religieuzen worden gevraagd de poster een goede plek te geven, want voorafgaand aan
Roepingenzondag organiseert Bovendonk op zaterdag 13 april een informatiedag voor mannen die nadenken
of ze worden geroepen om priester of diaken te worden.
Op www.pdob.nl en op roeping.nu kunnen zij zich aanmelden en is meer informatie te vinden.

Laatste updates in de diaconale kennisbank
De kennisbank is te vinden bij het onderdeel Projecten op de website van het Sint Franciscuscentrum. Er zijn
cursusmaterialen en handreikingen te vinden om vrijwilligers te helpen om de Caritas en diaconie beter
zichtbaar te maken, zodat kwetsbaren daarmee geholpen zijn. Heeft u nog tips waar andere vrijwilligers iets
aan kunnen hebben? Laat het weten via de projectpagina Parochies aan de slag voor kwetsbaren.
27-03-2019

Communicatieplan

26-03-2019

Diaconale aanknopingspunten in de liturgie van het Paastriduüm

01-03-2019

I.v.m. cursus Diaconale journalistiek geactualiseerd: Nieuwsbericht,
Interviewtechnieken en Nieuws in beeld
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Uitgelicht: De communicatie check Ook toepasbaar op uw parochie?

Personalia
Kanselbericht parochie Breda Centrum
In het weekend van 23 en 24 maart 2019 is namens het parochiebestuur van de parochie Breda Centrum in
de parochie de volgende mededeling gedaan.
Met ingang van 1 juli 2017 werd de hoogeerwaarde heer N.M. Schnell benoemd als parochievicaris in het
pastoraal team van de parochie Breda Centrum. Hij is pastoor De Koning gaan assisteren bij de pastorale zorg
voor onze parochie en hij heeft zorg op zich genomen voor het studentenpastoraat. Parochievicaris Schnell
werd aangesteld voor een kleine taak, voor een halve dag per week.
Bisschop Liesen heeft aan pastor Schnell gevraagd of hij bereid is om zijn inzet voor de parochie Breda
Centrum uit te breiden, en om twee dagen per week beschikbaar te zijn voor de parochie. Die uitbreiding is
mogelijk geworden omdat de aanstelling van hem bij de Theologische Faculteit in Tilburg met ingang van 1
april ophoudt. Pastor Schnell heeft ingestemd met dit verzoek.
Bisschop Liesen zal pastor Schnell 'in solidum' benoemen met pastoor de Koning. Dat betekent dat hij als
'mede-pastoor' van de parochie pastoor de Koning in alle taken kan bijstaan en vervangen. Pastoor de Koning
blijft de plebaan van onze parochie.
Pastor Schnell is rector van de Priester en Diakenopleiding en de Dienst Opleiding en Vorming in Bovendonk.
Deze taak blijft hij vervullen.
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We zijn blij dat met de taakuitbreiding van pastor Schnell het pastoraal team verder op sterkte komt. Als
parochiebestuur wensen we onze beide priesters alle goeds en Gods zegen bij hun zorg voor onze parochie.
Jubilea
Op 1 mei aanstaande is Yvonne Geraets 12,5 jaar werkzaam als pastorale beroepskracht. Ze werkt in het
categoriaal pastoraat. Onze hartelijke felicitatie.
Overleden
Dhr. dr. J.W.C. Jansen
Op 14 februari 2019 is overleden de heer dr. J.W.C. (Jules) Jansen. Hij werd geboren op 18 augustus 1929 te
Breda (Ginneken).
Met ingang van 6 augustus 1958 kwam de heer Jansen in dienst van het bisdom van Breda als professor
filosofie aan het Groot Seminarie te Hoeven. In de jaren die volgden heeft hij zich ingezet op het terrein van
onderwijs, pastoraat en begeleiding vanuit zijn functie als bisschoppelijk gedelegeerde voor het R.K.onderwijs. In 1989 is aan hem eervol ontslag verleend als bisschoppelijk gedelegeerde en ontving hij
daaropvolgend, tot 1 januari 2014, een pastorale opdracht om op vrijwillige basis te werken op het terrein van
de kerkopbouw en de voortgezette pastorale vorming.
De uitvaartdienst vond plaats op donderdag 21 februari om 11.30 uur in de H. Willibrorduskerk in Teteringen.
Aansluitend was de begrafenis op het naastgelegen kerkhof.
Pater P.J. van der Veeken m.s.f.
Op vrijdag 15 maart 2019 is te Teteringen overleden de zeereerwaarde pater P.J. (Piet) van der Veeken m.s.f.
Hij werd geboren op 10 december 1925 te Princenhage. Op 5 januari 1964 werd hij tot priester gewijd voor de
congregatie van de Missionarissen van de Heilige Familie.
Met ingang van 1 december 1971 werd pater Van der Veeken, met goedkeuring van de provinciaal van de
Missionarissen van de Heilige Familie, benoemd als aalmoezenier voor Spaanstalige gelovigen in het bisdom
van Breda. Vanaf 1 september 1976 is hij vele jaren rector geweest van het verpleeghuis 'De Blaauwe Hoeve'
te Hulst.
De uitvaartdienst vond plaats op zaterdag 23 maart om 14.30 uur in de kapel van "Park Zuiderhout", Arnold
Janssenlaan 46, 4847 DK Teteringen. Aansluitend was de begrafenis op het kerkhof van het missiehuis SVD.

De volgende nieuwsbrief verschijnt begin mei 2019
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