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Ten geleide

Zoals gebruikelijk worden voor het bisdom Breda belangrijke 

gebeurtenissen en documenten vastgelegd in de Analecta. In de loop 

der tijd zijn daar andere uitgaven bijgekomen, zoals het Bisdomblad, het

Bisdom Magazine en het Jaarverslag.

De laatste jaargang van Analecta die verschenen is, betrof de jaargang 

2012, het jaar waarin bisschop Johannes Liesen het bestuur van het 

bisdom Breda op zich heeft genomen. Het is zinvol om nu ook over de 

jaren die sindsdien zijn verstreken, de jaren 2013-2019, “analecta – 

bijeengelezen stukken” samen te brengen en in één uitgave te bewaren.

Het is een omvangrijke uitgave geworden die dezelfde opzet en indeling

kent als de voorgaande jaargangen, volgens de rubrieken “officieel”, 

“documentair” en “informatief”. Dankzij deze ordening kunnen 

gebeurtenissen en documenten die van belang zijn om herinnerd en 

bewaard te worden gemakkelijk worden teruggevonden en geraad-

pleegd. De inhoudsopgave laat zich daarbij gebruiken als een gids.

Bij de selectie van de inhoud is ervoor gekozen om zaken die reeds 

eerder zijn gepubliceerd in het Jaarverslag of in het Bisdom Magazine, 

niet nogmaals op te nemen. Datzelfde geldt voor documenten die 

vanwege het verstrijken van de tijd niet langer relevant zijn 

(bijvoorbeeld collecteroosters en uitnodigingen voor bijeenkomsten). 

Artikelen, verslagen en documenten van eerder journalistieke aard 

kunnen worden teruggevonden via de bisdomwebsite.
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Teruglezen wat gebeurd is, ook op het vlak van bestuur en beleid, 

verbindt het verleden met het heden en waarborgt continuïteit. Bij het 

doorbladeren van deze Analecta: Supplement 2013-2019 vindt de lezer 

als het ware een kroniek van het traject dat het bisdom Breda de 

afgelopen jaren heeft afgelegd.

Het ligt in het voornemen van de redactie om de Analecta weer op 

geregelder basis en in een nieuwe vorm te laten verschijnen, te 

beginnen met de jaargang 2020.

Namens de redactie,

H. Lommers

vicaris-generaal,

Breda, 29 juni 2021.
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H. Wijding

Mgr. dr. J.W.M. Liesen, Bisschop van Breda, heeft op zondag 28 april 

2013 tijdens de H. Eucharistieviering in de kapel van centrum 

‘Bovendonk’ te Hoeven de heer Jef Leijsen tot diaken gewijd voor het 

Bisdom Antwerpen, overeenkomstig de gebruikelijke ritus van het 

Romeinse Pontificaal, na daartoe de machtigingsbrief ontvangen te 

hebben van Z.H.E. Mgr. J.J. Bonny, Bisschop van Antwerpen, d.d. 21 

maart 2013.

Mgr. dr. J.W.M. Liesen, Bisschop van Breda, heeft op donderdag 15 

augustus 2013 tijdens de H. Eucharistieviering van het Hoogfeest van 

de H. Maria Tenhemelopneming in de kerk van de Abdij ‘Maria 

Toevlucht’ te Zundert broeder Christiaan van Opstal O.C.S.O. tot 

priester gewijd, overeenkomstig de gebruikelijke ritus van het 

Romeinse Pontificaal, na daartoe de machtigingsbrief ontvangen te 

hebben van de hoogeerwaarde abt D. Hombergen O.C.S.O., d.d. 6 

augustus 2013.

Mgr. dr. J.W.M. Liesen, Bisschop van Breda, heeft op zondag 15 

september 2013 tijdens de H. Eucharistieviering in de kathedrale kerk 

van de H. Antonius van Padua te Breda de heer Titus Gerardus 

Wenceslaus Frankemölle tot diaken gewijd voor het Bisdom Breda, 

overeenkomstig de gebruikelijke ritus van het Romeinse Pontificaal.

Mgr. dr. J.W.M. Liesen, Bisschop van Breda, heeft op zondag 10 mei 

2015 tijdens de H. Eucharistieviering in de kapel van centrum 

‘Bovendonk’ te Hoeven de heer Jochem Josephus Pieternel Maria 

Velthoven tot diaken gewijd voor het Bisdom Breda, overeenkomstig de

gebruikelijke ritus van het Romeinse Pontificaal. 
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Mgr. dr. J.W.M. Liesen, Bisschop van Breda, heeft op zaterdag 15 

augustus 2015 tijdens de H. Eucharistieviering van het Hoogfeest van 

de H. Maria Tenhemelopneming in de kerk van de Abdij ‘Maria 

Toevlucht’ te Zundert broeder Kris Oelbrandt O.C.S.O. tot diaken gewijd,

overeenkomstig de gebruikelijke ritus van het Romeinse Pontificaal, na 

daartoe de machtigingsbrief ontvangen te hebben van de 

hoogeerwaarde abt D. Hombergen O.C.S.O., d.d. 4 maart 2015.

Mgr. dr. J.W.M. Liesen, Bisschop van Breda, heeft op zaterdag 7 

november 2015 tijdens de H. Eucharistieviering op het Hoogfeest van 

de H. Willibrord in de kathedrale kerk van de H. Antonius van Padua te

Breda de heer Jochem Josephus Pieternel Maria van Velthoven tot 

priester gewijd voor het Bisdom Breda, overeenkomstig de 

gebruikelijke ritus van het Romeinse Pontificaal.

Mgr. dr. J.W.M. Liesen, Bisschop van Breda, heeft op zondag 22 mei 

2016 tijdens de H. Eucharistieviering in de kapel van centrum 

‘Bovendonk’ te Hoeven overeenkomstig de gebruikelijke ritus van het 

Romeinse Pontificaal de heer Thai Quoc Nguyen tot diaken gewijd voor 

het Bisdom Breda en de heer Joeri Fleerackers tot diaken gewijd voor 

het Bisdom Antwerpen, na daartoe de machtigingsbrief ontvangen te 

hebben van Z.H.Exc. Mgr. J.J. Bonny, Bisschop van Antwerpen, d.d. 16 

april 2016.

Mgr. dr. J.W.M. Liesen, Bisschop van Breda, heeft op zondag 6 

november 2016 tijdens de H. Eucharistieviering in de kathedrale kerk 

van de H. Antonius van Padua te Breda de heer Thai Quoc Nguyen tot 

priester gewijd voor het Bisdom Breda, overeenkomstig de 

gebruikelijke ritus van het Romeinse Pontificaal.

Mgr. dr. J.W.M. Liesen, Bisschop van Breda, heeft op zondag 2 juli 2017 

tijdens de H. Eucharistieviering in de basiliek van Sint Jan de Doper te 
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Oosterhout de heer Stefan Ryszard Lange tot diaken gewijd voor het 

Bisdom Breda, overeenkomstig de gebruikelijke ritus van het Romeinse 

Pontificaal.

Mgr. H. Kronenberg S.M., emeritus-bisschop van Bougainville, heeft op 

zaterdag 16 juni 2018 in de basiliek van de H. Willibrordus te Hulst de 

heer Tom Kouijzer S.M. tot priester gewijd voor de Sociëteit van Maria 

(maristen), overeenkomstig de gebruikelijke ritus van het Romeinse 

Pontificaal.

Mgr. dr. J.W.M. Liesen, Bisschop van Breda, heeft op 23 september 2018

tijdens de H. Eucharistieviering in de kathedrale kerk van de H. 

Antonius van Padua de heer Antonius Johannes Janssen tot diaken 

gewijd voor het Bisdom Breda, overeenkomstig de gebruikelijke ritus 

van het Romeinse Pontificaal.
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Aanstelling tot lector en acoliet

Aanstelling tot lector 

Op 27 augustus 2010 is de heer Titus Gerardus Wenceslaus 

Frankemölle aangesteld tot lector.

Op 21 november 2010 is de heer Thai Quoc Nguyen aangesteld tot 

lector.

Op 24 augustus 2012 is de heer Jochem Josephus Pieternel Maria van 

Velthoven aangesteld tot lector.

Op 29 augustus 2014 is de heer Stefan Ryszard Lange aangesteld tot 

lector.

Op 28 augustus 2015 is de heer Antonius Johannes Janssen aangesteld 

tot lector.

Aanstelling tot acoliet

Op 12 mei 2011 is de heer Thai Quoc Nguyen aangesteld tot acoliet. 

Op 3 september 2011 is de heer Titus Gerardus Wenceslaus 

Frankemölle aangesteld tot acoliet.

Op 30 augustus 2013 is de heer Jochem Josephus Pieternel Maria van 

Velthoven aangesteld tot acoliet.

5



Op 28 augustus 2015 is de heer Stefan Ryszard Lange aangesteld tot 

acoliet.

Op 26 augustus 2016 is de heer Antonius Johannes Janssen aangesteld 

tot acoliet.

Excardinatie

Op zijn verzoek en met instemming van de beide betrokken 

Bisschoppen is de zeereerwaarde heer Bernard Joan Zweers op 1 

januari 2017 geëxcardineerd uit het Bisdom Breda en geïncardineerd in

het Bisdom Haarlem-Amsterdam.
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Uitgereikte onderscheidingen in de periode 

2013 – 2019

2013

Pro Ecclesia et Pontifice: 

de heer A.J.Th.M. Asselbergs, Bergen op Zoom; de heer C.J.M. van den 

Broek, Chaam; de heer K. van Kerckhoven, Kloosterzande; de heer C.J.E.

Kint, Steenbergen; mevrouw J.E.L.M. Notenboom, Roosendaal; 

mevrouw I.B.M. Theuns, Halsteren.

Ridder in de Orde van Sint Gregorius de Grote: 

de heer H.G.M. Muskens, Raamsdonksveer.

2014

Pro Ecclesia et Pontifice:

de heer A. Jaspers, Sint Willebrord; de heer G.P. de Koning, Breda; 

mevrouw M.C.J. van de Plasse-Nagelkerke, Kwadendamme.
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2015

Pro Ecclesia et Pontifice:

de heer A.C. van Beek, Oosterhout; de heer A.A.E.M. Franken, Zundert; 

de heer J.J. van Geel, Nieuw-Vossemeer; de heer P.A. van Oers, 

Teteringen; de heer M.A.M. Polspoel, Sint Jansteen; de heer P.J. 

Verkaart, Zierikzee; de heer F.A.A.M. Wijne, Breda.

2016

Diocesane onderscheiding:

mevrouw N.A.H.M. Broekman-Aquarius, Alphen; de heer J.A.J. Buijsen, 

Wouw; de heer A. Buys, Klundert; de heer A.M. Celie, Hulst; de heer M.F.

Crusio, Bergen op Zoom; de heer A.J. Matthijsen, Breda; mevrouw 

E.M.L. Lockefeer, Hulst; de heer J. Steijns, Lepelstraat; de heer R.A.J. 

Stuart, Bergen op Zoom.

Pro Ecclesia et Pontifice:

de heer A.F.M. Commissaris, Rucphen; mevrouw P.J.C. van Dijkman-

Dekkers, Etten-Leur; mevrouw A.H.M. Olsthoorn-van Adrichem, 

Sleeuwijk.

2017

Diocesane onderscheiding:

Mevrouw P.E.H. Kimmel-Steevens, Terheijden.

8



Bene Merenti:

De heer C.L.J.M. Bosman, Hulst; de heer C.J.C.A. van Meel, Lepelstraat.

Pro Ecclesia et Pontifice:

De heer A.F.J. de Keijzer, Hoogerheide; de heer A.E.M. Lijmbach, 

Lewedorp.

Ridder in de Orde van Sint Sylvester:

de heer M.C.J. Bouwmeester, Oudenbosch; de heer G.R.M. de Rooij, 

Etten-Leur.

2018

Diocesane onderscheiding:

de heer J. Cuelenaere, Oostburg; de heer W. Doeswijk, Schuddebeurs; 

de heer B.A.M. Hulshof, Breda; de heer J.J. Geppaart, Terheijden; de 

heer P.W.H.M. Haans, Bergen op Zoom; de heer J. Monden, Etten-Leur; 

de heer L.J. Mouwen, Bergen op Zoom; mevrouw M.C. van Riel-

Brooimans, Riel; mevrouw M.G.M. de Ridder, Breda; de heer J.J. Voeten, 

Zundert; de heer C.W.L. van Zitteren, Rucphen. 

Pro Ecclesia et Pontifice:

mevrouw M.P. van Groezen-van Gils, Raamsdonksveer; mevrouw J.P.M. 

Vermeeren-van Gils, Raamsdonksveer.
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2019

Diocesane onderscheiding:

de heer A.P. Bruijns, Rucphen; de heer J.A.C. Coenraads, Chaam; de 

heer G.A.J.J. Coremans, Breda; de heer M.S.A. van Damme, Biervliet; de 

heer T.W. Frumau, Onlay (Frankrijk); de heer L.F.J.R. Hoebink, Breda; 

mevrouw M.A.B. Hoebink-Rijpert, Breda; de heer A.F. Hommel, Nieuw-

Vossemeer; de heer J.C.A. Kennis, Rijsbergen; de heer A.P. Langeraert, 

Oostburg; mevrouw W.L.M. Peeters-Klijsen, Rijsbergen; de heer P.A. van

Schilt, Nieuw-Vossemeer; de heer C. Severijns, Riel; de heer A.C.P.M. 

Jacobs, Gilze; de heer J.C. van den Wijngaard, Bavel.

Ridder in de Orde van Sint Sylvester:

de heer A.P.J. de Kort, Hulst.
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Overleden

2013

Zeereerwaarde heer F.J.L. Stuijk

Op woensdag 16 januari 2013 is te Dongen overleden de 

zeereerwaarde heer Florianus Joseph Laurentius (Jos) Stuijk. Hij werd 

geboren te Alphen op 12 augustus 1926. Op 7 juni 1952 werd hij tot 

priester gewijd. Na enkele jaren kapelaan te zijn geweest in Graauw, 

Etten en ‘s-Heerenhoek is de zeereerwaarde heer Stuijk vanaf 1 oktober

1972 tot aan zijn emeritaat op 29 januari 1995 pastoor geweest van de 

parochies van het H. Hart van Jezus en van de H. Joseph te Roosendaal. 

Na zijn emeritaat is hij parochie-administrator geweest van de 

parochies te Sprundel, Zegge en Schijf en van de regio Halsteren, en 

heeft hij vele assistenties verleend in het pastoraat. De plechtige 

uitvaartdienst vond plaats op zaterdag 19 januari 2013 in de H. 

Willibrorduskerk te Alphen, gevolgd door de begrafenis op Algemene 

Begraafplaats ‘Steenveld’ aan de Chaamseweg aldaar.

Zeereerwaarde pater J.W. Scheffers O.F.M.Cap. 

Op vrijdag 25 januari 2013 is te Middelburg overleden de 

zeereerwaarde pater Johannes Wilhelmus (Jan) Scheffers O.F.M.Cap. Hij 

werd geboren te Eindhoven op 3 september 1936 en is op 7 juli 1967 

tot priester gewijd voor de Orde van Minderbroeders Kapucijnen. Van 1

januari 1980 tot 3 september 1997 was de zeereerwaarde pater 
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Scheffers hoofdaalmoezenier en coördinator van het pastoresteam van

het industriepastoraat in het Bisdom Breda. Ook was hij de oprichting 

van ‘Disk’, de Dienst Industriële Samenwerking vanwege de Kerken.

De afscheidsdienst vond plaats op zaterdag 2 februari 2013 in de aula 

van het crematorium aan de Westelijke Oude Havendijk te Middelburg.

Zeereerwaarde heer W.C. Dictus C.M.

Op zondag 17 februari 2013 is te Panningen overleden de 

zeereerwaarde heer Wilhelmus Cornelius (Wim) Dictus C.M. Hij werd 

geboren te Zundert op 3 december 1922 en is op 31 juli 1949 tot 

priester gewijd voor de Congregatie der Missie (lazaristen). Vanaf 5 

september 1966 was de zeereerwaarde heer Dictus kapelaan van de 

parochie te Hoogerheide. Van 1 december 1970 tot 1 januari 1997 was 

hij pastoor van Hulten en van 1 mei 1974 tot 1 januari 1996 pastoor van

Molenschot. De plechtige uitvaartdienst vond plaats op donderdag 21 

februari 2013 in de kapel van het Missiehuis aan de Kerkstraat te 

Panningen, gevolgd door de begrafenis op begraafplaats ‘Heiderust’ 

aldaar.

Zeereerwaarde heer L.A.A. Testers

Op dinsdag 21 februari 2013 is te Huijbergen overleden de 

zeereerwaarde heer Leonardus Adrianus Antonius (Leo) Testers. Hij 

werd geboren te Steenbergen op 31 juli 1935. Op 23 mei 1964 is hij tot 

priester gewijd. Na enige jaren pastoraal werkzaam te zijn geweest in 

de parochie te Sas van Gent is de zeereerwaarde heer Testers in 1970 

benoemd tot godsdienstleraar en moderator op de LEAO te Breda. Van 

1987 tot 2001 was hij tevens waarnemend pastoor van de toenmalige 

parochie te Putte. Van 1975 tot aan zijn overlijden was de 

zeereerwaarde heer Testers rector voor de Broeders van Huijbergen. 

De plechtige uitvaartdienst vond plaats op maandag 4 maart 2013 in de

kerk van O.L. Vrouw Hemelvaart te Huijbergen, gevolgd door de 

crematie.
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Zeereerwaarde pater A. Schuurmans O.F.M.Cap.

Op dinsdag 19 maart 2013 is te Tilburg overleden de zeereerwaarde 

pater Antonius (Dingeman) Schuurmans. Hij werd geboren te Lage 

Zwaluwe op 15 oktober 1928 en is op 4 augustus 1954 tot priester 

gewijd voor de Orde van Minderbroeders Kapucijnen. Per 1 september 

1974 werd de zeereerwaarde pater Schuurmans benoemd tot 

medewerker van het pastorale team van de Kapucijnen in Breda-

Tuinzigt en tot kapelaan van de parochies van de H. Anna en van O.L. 

Vrouw van de H. Rozenkrans te Breda. Van 1 augustus 1978 tot 1 

februari 1994 was hij belast met de zielzorg te Langeweg: hij werd 

pastoor van de parochie van het H. Hart van Jezus te Langeweg. De 

zeereerwaarde pater Schuurmans heeft ook een periode als parochie-

administrator gewerkt te Zevenbergen. De plechtige uitvaartdienst 

vond plaats op zaterdag 23 maart 2013 in de Kapucijnenkerk aan de 

Korvelseweg te Tilburg, gevolgd door de begrafenis op het 

kloosterkerkhof.

Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr. Dr. M.P.M. Muskens, 

emeritus-bisschop van Breda

Op woensdag 17 april 2013 is te Teteringen overleden zijne 

hoogwaardige excellentie monseigneur dr. Martinus Petrus Maria (Tiny)

Muskens. Hij werd geboren te Elshout op 11 december 1935. Op 16 juni

1962 werd hij in het Bisdom 's-Hertogenbosch tot priester gewijd door 

monseigneur Bekkers. Op 23 juli 1994 benoemd paus Johannes Paulus 

II hem tot Bisschop van Breda, als opvolger van monseigneur Ernst, die 

hem op 26 november van dat jaar tot bisschop wijdde in de Sint 

Gertrudiskerk te Bergen op Zoom. Als wapenspreuk koos monseigneur 

Muskens ‘Shalom’ (‘Vrede’). Op 31 oktober 2007 werd monseigneur 

Muskens opgevolgd door monseigneur Van den Hende als Bissschop 

van Breda. Monseigneur Muskens sloot zich na zijn verhuizing naar 

kloosterverzorgingshuis ‘Zuiderhout’ te Teteringen eerst aan bij de 

contemplatieve benedictijnse Sint Pauluscommuniteit (O.S.B.) en 
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daarna bij de Missionarissen van Scheut (C.I.C.M.). Bij de Benedictijnen 

voelde hij zich thuis vanwege hun contemplatieve spiritualiteit; bij de 

Scheutisten voelde hij zich thuis vanwege hun wereldwijde missionaire 

inzet. De plechtige uitvaartdienst vond plaats op dinsdag 23 april 2013 

in de H. Antoniuskathedraal te Breda, gevolgd door de begrafenis in het

familiegraf in Elshout.

Een uitgebreide levensbeschrijving en de homilie van bisschop Liesen bij 

gelegenheid van de uitvaart van mgr. Muskens is te vinden vanaf pagina

189

Zeereerwaarde pater I.A.C. Dekkers C.Ss.R.

Op woensdag 15 mei 2013 is te Boxmeer overleden de zeereerwaarde 

pater dr. I.A.C. (Ignaz) Dekkers C.Ss.R. Hij werd geboren te Groningen 

op 31 juli 1929. op 21 september 1953 werd hij te Wittem tot priester 

gewijd voor de Congregatie van de Allerheiligste Verlosser 

(Redemptoristen). Naast de vele taken die de zeereerwaarde pater 

Dekkers voor zijn Congregatie heeft vervuld, was hij gedurende 11 jaar 

– van 1989 tot 2000 – werkzaam in het ambt van gerechtsvicaris van het

Bisdom Breda. Na zijn eervol ontslag uit dit ambt op 1 oktober 2000 

heeft hij nog vele jaren de functie van rechter aan de kerkelijke 

rechtbank van het Bisdom Breda vervuld. De plechtige uitvaartdienst 

vond plaats op dinsdag 21 mei 2013 in de kapel van de Zusters van Julie

Postel aan de Veerstraat te Boxmeer, gevolgd door de begrafenis op de 

Algemene Begraafplaats in Sambeek.

Zeereerwaarde heer E.C.M. Nieuwlaat

Op donderdag 30 mei 2013 is te Steenbergen overleden de 

zeereerwaarde heer Eduardus Carolus Maria (Eduard) Nieuwlaat. Hij 

werd geboren te Roosendaal en Nispen op 9 november 1934. Op 11 

juni 1960 werd hij tot priester gewijd. Na zijn priesterwijding was hij 

achtereenvolgens kapelaan te Koewacht (1960), in de parochie van de 

H. Antonius Abt te Bergen op Zoom (1963) en in de parochie van de H. 

Gummarus te Steenbergen (1969). Op 1 november 1972 is de 
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zeereerwaarde heer Nieuwlaat benoemd tot pastoor van 

laatstgenoemde parochie; in 2005 is zijn benoeming uitgebreid en 

werden hem pastorale taken toevertrouwd in alle parochies van de 

Regio Steenbergen. Op 29 november 2009 is hij met emeritaat gegaan.

De avondwake vond plaats op dinsdag 4 juni 2013 in de H. 

Gummaruskerk te Steenbergen, waar op 5 juni 2013 ook de plechtige 

uitvaartdienst plaatsvond, gevolgd door de begrafenis op de R.K. 

begraafplaats aan de Nassaulaan aldaar.

Zeereerwaarde heer B.M.A. Vroklage

Op dinsdag 16 juli 2013 is te Roosendaal overleden de zeereerwaarde 

heer Bernard Marie Antonie (Benno) Vroklage. Hij werd geboren te 

Enschede op 12 augustus 1916. en tot priester gewijd voor het Bisdom

Breda op 7 juni 1914. Hij was achtereenvolgens kapelaan te Putte 

(1941) en in de parochie van de H. Cornelius te Roosendaal (1946). Op 

10 november 1948 werd hij aangesteld als conrector van het 

toenmalige Liefdegesticht te Breda. Hij vervulde tevens de taken van 

moderator en godsdienstleraar aan het Mencia de Mendoza Lyceum te

Breda. Op 1 oktober 1967 werd de zeereerwaarde heer Vroklage 

benoemd tot pastoor van de toenmalige parochie van de H. Maria 

Middelares te Breda. Op 1 april 1984 volgde zijn benoeming tot rector 

van het Moederhuis ‘Mariadal’ van de zusters Franciscanessen van 

Roosendaal. Op 1 juni 2011 is hij met emeritaat gegaan. De plechtige 

uitvaartdienst vond plaats op zaterdag 20 juli 2013 in de kapel van 

‘Huize Sint Elisabeth’ aan de Wouwseweg te Roosendaal, gevolgd door 

de crematie in crematorium ‘Zegestede’ aldaar.

De heer B.L.A. in ‘t Groen

Op zondag 11 augustus 2013 is te Breda overleden de heer 

Bartholomeus Louis Adrianus (Bert) in ‘t Groen. Hij werd geboren op 17 

augustus 1943 te Dongen. Op 1 september 1971 werd hij benoemd tot 

pastoraal medewerker binnen de staf van het Diocesaan Instituut Jeugd
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en Jongeren. Het jaar daarop is hij benoemd tot pastoraal werker voor 

jongeren in het dekenaat Breda, later het dekenaat De Baronie. Dertig 

jaar lang heeft de heer In ‘t Groen op inspirerende en steeds 

vernieuwende wijze het jongerenpastoraat vorm gegeven. De plechtige 

uitvaartdienst vond plaats op zaterdag 17 augustus 2013 in de kerk van 

het H. Sacrament aan de Zandberglaan te Breda, gevolgd door de 

begrafenis op het parochiële kerkhof van Klein Dongen-Vaart.

Zeereerwaarde heer M.P.G.M. Adriaansen

Op maandag 19 augustus 2013 is te Breda overleden de zeereerwaarde

heer Martinus Petrus Godefridus Maria (Martien) Adriaansen. Hij werd 

geboren te Steenbergen op 28 mei 1933 en tot priester gewijd op 31 

mei 1958. Na zijn priesterwijding werd hij kapelaan te Oostburg; na zes 

jaar volgde de benoeming tot kapelaan in de Fatimaparochie te 

Roosendaal en vanaf 1967 tot aan zijn emeritaat was de zeereerwaarde

heer Adriaansen moderator en godsdienstleraar aan de Gemeentelijke 

Technische School te Breda, waarnaast hij ook in parochies (onder 

meer in de toenmalige parochie van de H. Joseph te Breda) assisteerde.

De plechtige uitvaartdienst vond plaats op zaterdag 24 augustus 2013 

in de H. Michaëlkerk te Breda, gevolgd door de crematie in het 

crematorium aan de Tuinzigtlaan aldaar.

Zeereerwaarde heer N.J. Beers

Op vrijdag 18 oktober 2013 is overleden de zeereerwaarde heer 

Nicolaas Johannes (Nico) Beers. Hij werd geboren te Oostzaan op 4 

september 1947 en is op 1 november 1996 tot priester gewijd voor het 

Bisdom Breda. Na zijn priesterwijding is hij benoemd tot parochievicaris

in de parochies van de toenmalige Regio Roosendaal Zuid. Van april 

1998 tot april 1999 werkte hij als parochievicaris en pastoor van de 

parochies die de Regio West-Zeeuws-Vlaanderen vormden. In 

december 1999 volgde een benoeming in het Bisdom Haarlem-

Amsterdam. Om gezondheidsredenen is de zeereerwaarde heer Beers 

op 1 juni 2008 met vervroegd emeritaat gegaan. De afscheidsdienst 
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vond plaats op woensdag 23 oktober 2013 in de Dorpskerk aan het

Kerkelaantje te Zwaag, waarna crematie.

Zeereerwaarde pater drs. H.J.T. ter Huurne SS.CC.

Op 12 november 2013 is te Teteringen overleden de zeereerwaarde 

pater drs. Henricus Johannes Theodorus (Henk) ter Huurne SS.CC. Hij 

werd geboren te Utrecht op 16 februari 1921. Op 25 september 1939 

trad hij toe tot de Congregatie van de Paters van de Heilige Harten van 

Jezus en Maria. Op 25 juli 1944 werd hij tot priester gewijd. Na zijn 

priesterwijding werd hij leraar aan het kleinseminarie en studeerde hij 

Klassieke Talen en Cultuur aan de universiteit. In 1971 werd hij 

algemeen secretaris van zijn Congregatie in Rome. De zeereerwaarde 

pater Ter Huurne heeft gedurende twee periodes in Rome gewerkt, 

onderbroken door een periode van zes jaar in de communiteit te Bavel. 

In Bavel was hij in deeltijd werkzaam binnen het parochiepastoraat en 

deed hij secretarieel werk voor verschillende werkgroepen. De 

plechtige uitvaartdienst vond plaats op maandag 18 november 2013 in 

de kapel van zorgcentrum ‘Zuiderhout’ te Teteringen, gevolgd door de 

begrafenis op het kerkhof van de Congregatie op begraafplaats ‘Zuylen’ 

aan de Tuinzigtlaan te Breda.

Zeereerwaarde pater F.D.M. Maas S.C.J.

Op woensdag 11 december 2013 is overleden de zeereerwaarde pater 

Frederik Dominicus Maria (Frits) Maas S.C.J. Hij werd geboren te

Kerkdriel op 29 december 1928 en is op 21 juli 1957 tot priester gewijd 

voor de Congregatie van Priesters van het H. Hart van Jezus (S.C.J.). Na 

zijn priesterwijding heeft hij gewerkt als aalmoezenier bij de 

Luchtmacht. Van 1975 tot 1983 was hij lid van het pastoraal team in 

Made. Van 1986 tot 1994 was de zeereerwaarde pater Maas pastoor in 

de parochie van het H. Sacrament in Breda, en van 2002 tot 2006 was 

hij rector in het kloosterverzorgingshuis ‘Huize Liesbosch’ van de Kleine 

Zusters van Sint Joseph te Breda. De plechtige uitvaartdienst vond 
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plaats op maandag 16 december 2013 in de kapel van het Sint 

Jozefklooster te Nijmegen, gevolgd door de begrafenis op de 

begraafplaats in de kloostertuin.

2014

Zeereerwaarde heer A.J. van Haperen

Op vrijdag 24 januari 2014 is te Breda overleden de zeereerwaarde 

heer Adrianus Johannes (Janus) van Haperen. Hij werd geboren te 

Teteringen op 9 oktober 1931. Na zijn priesterwijding heeft de 

zeereerwaarde heer van Haperen achtereenvolgens als kapelaan 

gewerkt in Nieuw-Vossemeer, Dinteloord, Alphen, Ulvenhout en 

Chaam. Vanaf 1977 was hij ruim 16 jaar pastoor van Ulicoten. 

Daarnaast was hij als catecheet verbonden aan verschillende 

huishoudscholen, zoals deze destijds genoemd werden. Op 1 juni 1995 

ging hij wegens gezondheidsredenen met emeritaat, maar ook na deze 

datum heeft hij zich als priester-assistent op verschillende plaatsen 

ingezet voor het Bisdom Breda. De plechtige uitvaartdienst vond plaats 

op zaterdag 1 februari 2014 in de H. Willibrorduskerk te Teteringen, 

gevolgd door de begrafenis op de nabijgelegen begraafplaats.

De heer A.M.J. Beugelsdijk

Op maandag 27 januari 2014 is te Oosterhout overleden de heer 

Antonius Maria Joseph (Ton) Beugelsdijk. Hij werd geboren op 16 maart 

1941 te Leiden. In het Bisdom Breda werd de heer Beugelsdijk op 16 

september 1987 benoemd tot medewerker van het Diocesaan 

Pastoraal Centrum (DPC) voor het project ‘Catechese met volwassenen’.

Vanaf 1992 werkte hij in de dienst Kerkontwikkeling van het DPC. Er 

was veel waardering voor de wijze waarop hij de vaak moeizaam 

verlopende processen van kerkontwikkeling begeleidde. Op 1 maart 

2006 ging de heer Beugelsdijk met pensioen. De afscheidsviering vond 
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plaats op zaterdag 1 februari 2014 in het crematorium aan de 

Tuinzigtlaan te Breda.

Zeereerwaarde heer J.J.H. Verster

Op maandag 12 mei 2014 is in Terneuzen overleden de zeereerwaarde 

heer Jacobus Josephus Henricus (Jac) Verster. Hij werd geboren te Gilze 

op 15 mei 1917. Op 30 mei 1942 werd hij tot priester gewijd. Na zijn 

priesterwijding was de zeereerwaarde heer Verster werkzam als 

priester in de parochie van de H. Antonius te Breda. Later werd hij 

benoemd tot rector in Mariahof te Etten-Leur. Van 1968 tot 1987 werkte

hij als pastoor in Hontenisse/Vogelwaarde. Op 1 juli 1987 ging hij met 

emeritaat, waarna hij nog vele goede diensten bewezen heeft aan het 

pastoraat in Kloosterzande. De plechtige uitvaartdienst vond plaats op 

zaterdag 17 mei 2014 in de H. Martinuskerk te Kloosterzande, gevolgd 

door de crematie in Terneuzen.

Zeereerwaarde pater drs. M.P. Janssen O.Cist.

Op vrijdag 16 mei 2014 is te Oostburg overleden de zeereerwaarde 

pater drs. Marinus Petrus Janssen. Hij werd geboren te Roosendaal op 

15 juli 1923. Op 31 mei 1947 werd hij tot priester gewijd voor de Orde 

der Cisterciënzers. Na achtereenvolgens werkzaam te zijn geweest te 

Heusden, in het bedrijfsapostolaat te Waalwijk en als kapelaan en 

docent catechese in het voortgezet onderwijs te Waarle, werd de 

zeereerwaarde pater Janssen op 1 oktober benoemd tot vicarius 

oeconomus in de parochie van de H. Johannes de Doper te Sluis. In 

1985 respectievelijk 1992 werd hij tevens benoemd tot waarnemend 

pastoor te Eede en Aardenburg. Op 10 oktober 1997 ging hij met 

emeritaat. De zeereerwaarde pater Janssen bleef in Sluis wonen en 

heeft daar ook na zijn emeritaat nog vele goede diensten bewezen.

De plechtige uitvaartdienst vond plaats op zaterdag 24 mei 2014 in de 

H. Johannes de Doperkerk te Sluis, waarna begrafenis.
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Zeereerwaarde pater J.W.J. van den Elzen M.H.M.

Op zaterdag 17 mei 2014 is te Oosterbeek overleden de zeereerwaarde 

pater Johannes Wilhelmus Josephus (Jan) van den Elzen M.H.M. Hij werd

geboren te Boekel op 29 maart 1933. Op 13 juli 1958 werd hij tot 

priester gewijd voor de missionarissen van Mill Hill. Na een aantal jaren 

te hebben gewerkt in het onderwijs te Hoorn, in het basispastoraat te 

Kenia en het basispastoraat in Noord-Holland heeft de Bisschop van

Breda aan de zeereerwaarde pater Van den Elzen per 1 augustus 1995 

de opdracht verleend om het pastoraat te behartigen ten behoeve van 

de parochies van Sint Jan de Doper en het Heilig Kruis te Roosendaal, 

later samengevoegd tot de parochie van Onze Lieve Vrouw. Wegens 

gezondheidsreden ging de zeereerwaarde pater van den Elzen in 

augustus 2013 met emeritaat. De plechtige uitvaartdienst vond plaats 

op donderdag 22 mei 2014 in het Missiehuis ‘Vrijland’ te Oosterbeek, 

gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats aldaar.

Zeereerwaarde pater L.P.A. Verver S.M.

Op zaterdag 7 juni 2014 is te Hulst overleden de zeereerwaarde pater 

Laurentius Petrus Antonius Verver S.M. Hij werd geboren te 

Zevenbergen op 23 december 1934. Op 22 februari 1964 werd hij tot 

priester gewijd voor de Sociëteit van Maria (maristen). De 

zeereerwaarde pater Verver is in het Bisdom Breda actief geweest als 

godsdienstleraar aan de Katholieke Lagere Technische School Sint 

Bernardus te Hulst van 1964 tot 1966 en binnen het bedrijfsapostolaat 

in Zeeuws-Vlaanderen van 1966 tot 1972. In 1972 werd hij verkozen tot 

provinciaal van de Sociëteit van Maria. In 1986 werd hij benoemd tot 

pastoor van de parochie van de H. Willibrordus te Hulst. Tot aan zijn 

emeritaat op 1 januari 2011 heeft de zeereerwaarde pater Verver 

daarnaast meerdere pastorale functies bekleed in de parochies van 

Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Tevens was hij van 1988 tot 1998 lid van het 

kathedrale Kapittel van het bisdom Breda. De plechtige uitvaartdienst 

vond plaats op donderdag 12 juni 2014 in de H. Willibrordusbasiliek te

Hulst, gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats aan de Van der 

Maelstedeweg aldaar.
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Zeereerwaarde pater J.W. Meester S.C.J.

Op dinsdag 17 juni 2014 is te Bergen op Zoom overleden de 

zeereerwaarde pater J.W. (Jo) Meester S.C.J. Hij werd geboren te Andijk 

op 1 november 1924. Als lid van de Congregatie van Priesters van het H.

Hart van Jezus werd hij op 20 juli 1952 tot priester gewijd. Pater Jo 

Meester vervulde meerdere functies en taken binnen zijn eigen 

Congregatie, hoofdzakelijk in Bergen op Zoom. Zo was hij van 1958 tot 

1984 directeur van de sociale instelling ‘Ons Bergen’, het Sint Franciscus

Liefdewerk. In het Bisdom Breda is hij van 1986 tot 1995 werkzaam 

geweest in het parochiepastoraat als lid van het pastoraal team van de 

toenmalige parochie van de H. Maagd Maria te Bergen op Zoom. Ook 

na zijn emeritaat is hij in Bergen op Zoom pastoraal actief gebleven.

De plechtige uitvaartdienst vond plaats op 24 juni 2014 in de Sint 

Gertrudiskerk te Bergen op Zoom, gevolgd door de begrafenis op de 

R.K. begraafplaats aan de Mastendreef aldaar.

Zeereerwaarde heer J. Bot

Op zondag 10 augustus 2014 is te Breda overleden de zeereerwaarde 

heer Johannes (Jan) Bot. Hij werd geboren te Wervershoof op 31 

augustus 1927 en tot priester gewijd bij de Kruisheren op 25 juli 1956. 

Als priester werkte hij in Brazilië en Rotterdam. Met pauselijke 

dispensatie is hij in 1976 gehuwd met mevrouw W. Eggen. In de jaren 

van zijn huwelijk is hij onder meer godsdienstleraar geweest aan het 

Aloysiuscollege in Den Haag. Na het overlijden van zijn echtgenote in 

2002 heeft hij verzocht het priesterschap opnieuw te mogen 

uitoefenen. Met pauselijk verlof heeft de Bisschop van Breda hem op 1 

maart 2004 geïncardineerd in het Bisdom Breda. In de jaren die 

volgden heeft de zeereerwaarde heer Bot op meerdere plaatsen in het 

bisdom, vooral in de Haagse Beemden te Breda, priesterlijke 

assistenties verricht. De plechtige uitvaartdienst vond plaats op vrijdag 

15 augustus 2014 in de Lucaskerk aan de Tweeschaar te Breda, gevolgd

door de crematie in het crematorium aan de Tuinzigtlaan aldaar.
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Zeereerwaarde pater T.G.C. Sanders S.C.J.

Op zaterdag 6 september 2014 is te Breda overleden de zeereerwaarde

pater Theodorus Gerardus Cornelis (Theo) Sanders S.C.J. Hij werd 

geboren op 10 december 1939 te Zeelst (gemeente Veldhoven) en tot 

priester gewijd voor de Congregatie van Priesters van het H. Hart van 

Jezus op 29 maart 1969 in Breda. Pater Sanders was vanaf 1970 

werkzaam in Indonesië en keerde in 1976 voorgoed terug naar 

Nederland. In het bisdom Breda is hij actief geweest als pastor in de 

parochies van de H. Bernardus en de H. Blasius te Made vanaf 1 april 

1977. Van 15 oktober 1986 tot 1 augustus 2005 was hij pastoor van de 

Vredesparochie te Steenbergen. Vanaf 15 maart 1988, respectievelijk 

vanaf 1 januari 1997 was hij tevens pastoor van de parochie H. 

Cornelius te Welberg-Steenbergen en parochie-administrator van de 

parochie te Kruisland. Tussen 1 augustus 2005 en de datum van zijn 

emeritaat, 1 augustus 2013, was hij pastoor van de parochie Sint Petrus’

Banden te Gilze. Daarna bleef hij nog een aantal diensten verlenen aan 

de pastoor en het pastoraal team van de parochies van het 

samenwerkingsverband regio Alphen en de parochie St. Petrus’ 

Banden. De plechtige uitvaartdienst vond plaats op zaterdag 13 

september 2014 in de kerk van Sint Petrus’ Banden te Gilze, gevolgd 

door de begrafenis op het kerkhof van het Klooster H. Hart aan de 

Wilhelminastraat te Asten. 

Zeereerwaarde heer J.J.J. Sweere

Op zondag 14 september 2014 is te Roosendaal overleden de 

zeereerwaarde heer Jacobus Johannes Josephus (Jan) Sweere. Hij werd 

geboren op 21 juli 1927 te Standdaarbuiten en tot priester gewijd op 7 

juni 1952. In het Bisdom Breda was de zeereerwaarde heer Sweere 

tussen 1952 en 1956 werkzaam als kapelaan in Aardenburg en van 

1956 tot 1961 in Bergen op Zoom. Vervolgens werkte hij tot 1967 in de 

parochies van Breda en in Raamsdonksveer. Daarna ging hij over naar 

het Militair Ordinariaat en werd legeraalmoezenier. In de pastorale 

functie, die hij vervulde van 1967 tot 1987 en op verschillende plaatsen, 

heeft hij veel betekend voor zowel de dienstplichtigen als de 
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beroepsmilitairen en hun gezinnen in de Krijgsmacht. Van die 

verschillende plaatsen worden hier met name genoemd de Brigades 

van de Koninklijke Marechaussee in Putte en Tilburg en vooral ook het 

Korps Commandotroepen in Roosendaal. Voorts gaf de zeereerwaarde 

heer Sweere meer dan 40 jaar leiding aan de Toeristenkerk in Dishoek, 

een plaats en omgeving waarbij hij zich tot op het laatst toe betrokken 

voelde. Na zijn emeritaat als legeraalmoezenier was hij kort 

waarnemend pastoor van de parochie van de Goede Herder in 

Roosendaal. Ook verleende hij vele jaren en in vele parochies 

priesterassistentie, onder meer in Roosendaal, Kruisland, Heerle, 

Moerstraten en Sint Willebrord. De zeereerwaarde heer Sweere heeft 

zijn lichaam ter beschikking gesteld van de wetenschap. Op dinsdag 23 

september 2014 is te zijner intentie een H. Mis van requiem 

opgedragen in de kerk van de H. Maria Boodschap te Zegge.

Mevrouw C.C.G. Geritz-de Vries

Op 25 oktober 2014 is te Hilvarenbeek overleden mevrouw C.C.G. 

(Toos) Geritz-de Vries. Zij werd geboren op 21 april 1942 te Den Haag.

Na haar studie theologie en pastorale opleiding was mevrouw De Vries 

gedurende twee periodes werkzaam in het Bisdom Breda. Van 1 

oktober 1989 tot 1 oktober 1990 was zij distriktscatechete in het 

dekenaat Oosterhout. Daarna was zij van 1991 tot 1998 pastoraal 

medewerkster in drie parochies te Schijndel, behorend tot het bisdom 

's-Hertogenbosch. Met ingang van 1 oktober 1998 werd zij benoemd tot

pastoraal werkster en lid van het pastoraal team van de voormalige 

Interparochiële Vereniging Regio Oosterhout, in het bijzonder in de 

samenwerkingskring Zuid ten behoeve van de parochianen van de 

Nazarethparochie. Mevrouw De Vries vervulde deze functie gedurende 

bijna 10 jaar, tot 1 april 2007, toen zij pensioengerechtigd werd. 

Aansluitend was zij nog als vrijwilligster actief voor de parochies in de 

regio Oosterhout, van 1 april tot 31 december 2007. De afscheidsdienst 

vond plaats op donderdag 30 oktober 2014 in de Sint Petruskerk te 
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Hilvarenbeek, gevolgd door de begrafenis op het parochiekerkhof aan 

de Doelenstraat aldaar.

Eerwaarde zuster M.-A. van Steen O.P.

Op 26 oktober 2014 is te Nijmegen overleden de eerwaarde zuster 

Marie-André van Steen O.P. Zij werd geboren op 5 mei 1936 te Alkmaar.

Haar geloften als Dominicanes van de Heilige Familie in Neerbosch 

legde zij af op 16 mei 1962. Zuster Marie-André is werkzaam geweest in

het onderwijs en het maatschappelijk werk. In het Bisdom Breda was zij

gedurende 10 jaar, van 1 maart 1988 tot 1 maart 1998, bisschoppelijk 

gedelegeerde voor de religieuzen. Het bisdom is haar zeer erkentelijk 

voor haar werkzaamheden en verdiensten gedurende haar periode als 

bisschoppelijk gedelegeerde. De plechtige uitvaartdienst vond plaats op

vrijdag 31 oktober 2014 in de kerk van de H. Antonius Abt aan de 

Dennenstraat te Nijmegen, gevolgd door de begrafenis op 

begraafplaats ‘Jonkerbos’ aan de Winkelsteegseweg aldaar. 

Zeereerwaarde heer A.A.L.F Damen

Op donderdag 20 november 2014 is te Bergen op Zoom overleden de 

zeereerwaarde heer A.A.L.F. (Albert) Damen. Hij werd geboren op 1 

april 1936 te Middelburg en tot priester gewijd op 20 juni 1971. De 

zeereerwaarde heer Damen is vanaf 1971 tot lang in zijn emeritaat 

werkzaam geweest in het Bisdom Breda, met een korte onderbreking 

voor het Bisdom 's-Hertogenbosch. De eerste 15 jaar van zijn 

priesterschap – tussen 1971 en 1986 – was hij werkzaam als kapelaan in

Made, Baarle-Nassau, in het district Gilze voor het jongerenpastoraat 

en – voor het Bisdom 's-Hertogenbosch – in ‘Huize Piusoord’ in Tilburg. 

In 1986 werd hij benoemd tot pastoor in Hoogerheide en Woensdrecht,

hetgeen hij bleef tot aan zijn emeritaat in 2011. Van 1989 tot 1994 

vervulde hij ook het pastoorschap in Huijbergen. Verder verrichtte hij 

ook regionale en landelijke taken, waaronder voor de KPJ (Katholieke 

Plattelands Jongeren) en de Stichting Nationale Bedevaarten. Na zijn 

emeritaat in 2001 bleef de zeereerwaarde heer Damen actief in het 

pastoraat binnen het Bisdom Breda. Zo was hij nog werkzaam als 
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parochie-administrator in Zegge en Zevenbergen en als parochie-vicaris

in de parochies van Rucphen, Schijf, Sprundel en Sint Willebrord. Ook 

verleende hij op meerdere plaatsen assistenties. De avondwake vond 

plaats op dinsdag 25 november 2014 in de Onze Lieve Vrouw 

Hemelvaartkerk te Hoogerheide. In voornoemde kerk vond op 

woensdag 26 november 2014 ook de plechtige uitvaartdienst plaats, 

gevolgd door de begrafenis op de R.-K. Begraafplaats aan de 

Rijzendeweg in Woensdrecht.

2015

Weleerwaarde pater J.C.M. de Raaij S.C.J.

Op donderdag 26 maart 2015 is te Nijmegen overleden de 

weleerwaarde pater Jacobus Cornelis Maria (Koos) de Raaij scj. Hij werd 

geboren op 17 augustus 1928 te Schiedam. Op 18 december 1954 werd

hij te Nijmegen tot priester gewijd. Na zijn priesterwijding is pater De 

Raaij vele jaren werkzaam geweest in het onderwijs, als docent 

Klassieke Talen en later als rector van het Gymnasium Juvenaat H. Hart 

in Bergen op Zoom. Daarna heeft hij twaalf jaar deel uitgemaakt van 

het bestuur van zijn Congregatie. Voor velen is hij een toegewijde 

pastor geweest: in de diaspora in Duitsland, dertig jaar lang in 

Hoogerheide. Ook heeft hij religieuzen en gespreksgroepen begeleid. 

De plechtige uitvaartdienst vond plaats op dinsdag 31 maart 2015 in de 

kapel van het Sint Jozefklooster te Nijmegen, gevolgd door de 

begrafenis op de begraafplaats in de kloostertuin.

Zeereerwaarde heer J.F.M. van der Heyden

Op woensdag 8 april 2015 is te Hulst overleden emeritus-pastoor 

Joseph Franciscus Marie van der Heyden. Hij werd geboren op 24 
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december 1951 te Clinge (Nieuw-Namen). Op 23 mei 1959 werd hij tot 

priester gewijd. Na zijn priesterwijding was hij achtereenvolgens 

werkzaam in de parochies van Sint Jansteen, Rijsbergen, Gilze, Hulst, 

Clinge, wederom Sint Jansteen en Heikant. In de laatste jaren tot zijn 

emeritaat in 1999 was hij eindverantwoordelijk priester in Oost-

Zeeuws-Vlaanderen. De plechtige uitvaartdienst vond plaats op dinsdag

14 april 2015 in de H. Willibrordusbasiliek te Hulst, gevolgd door de 

begrafenis op de begraafplaats aan de Van der Maelstedeweg aldaar.

Mevrouw C.H.T. Mei

Op 28 april 2015 is te Breda overleden mevrouw Catharina Hendrika 

Theresia (Tine) Mei. Zij werd geboren te Hilversum op 6 december 

1924. Op 8 december 1950 volgde haar toewijding in dienst van de Kerk

in de Vereniging van Catechisten van de Eucharistische Kruistocht. Met 

instemming van het bestuur van de Vereniging van Catechisten ontving 

mevrouw Mei met ingang van 1 september 1979 een pastorale 

opdracht om in Breda-Noord, in het bijzonder in de parochies van de 

Goede Herder en het Heilig Kruis, te gaan werken. Met ingang van 1 

oktober 1983 werd op eervolle wijze de pastorale opdracht voor de 

parochie van de Goede Herder ingetrokken. Op 1 januari 1994 werd de 

parochie Breda-Noord opgericht, ontstaan uit een samenvoeging van 

vier voormalige parochies, waaronder de parochie van het Heilig Kruis. 

Mevrouw Mei ontving met ingang van deze datum een pastorale 

opdracht op vrijwillige basis voor het verlenen van pastorale diensten. 

Op 4 juni 1996 werd deze opdracht onder dankzegging door de 

Bisschop van Breda ingetrokken. De plechtige uitvaartdienst vond 

plaats op vrijdag 1 mei 2015 in de kapel van ‘Valkenhove’ te Breda, 

gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats ‘Zuylen’ aldaar.

Zeereerwaarde heer A.J.J. Stoop

Op vrijdag 3 juli 2015 is te Breda overleden emeritus-pastoor Antonius 

Jacobus Johannes (Toon) Stoop. Hij werd geboren op 19 februari 1935 

te Klundert. Op 11 juni 1960 werd hij tot priester gewijd. Na zijn 

priesterwijding heeft de zeereerwaarde heer Stoop achtereenvolgens 
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gewerkt als kapelaan in de parochie te Heerle en de parochie te Hank. 

In 1970 werd hij benoemd in de parochie van Onze Lieve Vrouw van 

Fatima te Roosendaal. Vanaf 1978 was hij pastoor van de parochies van

de H. Joannes Nepomucenus te Woudrichem en H. Maria Geboorte te 

Dussen, en vanaf 1985 ook van de parochie van Onze Lieve Vrouw 

Onbevlekt Ontvangen te Hank. Vanaf 1991 was hij tevens waarnemend 

pastoor van de parochies te Geertruidenberg en Raamsdonk. In 1993 

werd de zeereerwaarde heer Stoop benoemd tot pastoor in de 

parochie Breda-Oost en daarbij in 1996 van de H. Willibrordusparochie 

te Teteringen. In 2000 ging hij met emeritaat. Na zijn emeritaat heeft hij

zich als priester-assistent op verschillende plaatsen ingezet voor het 

Bisdom Breda. Daarnaast was hij vele jaren actief als bezoeker van 

emeriti en gepensioneerde pastorale beroepskrachten. De plechtige 

uitvaartdienst vond plaats op woensdag 8 juli 2015 in de H. Michaëlkerk

te Breda, gevolgd door de crematie in besloten kring.

Zeereerwaarde pater P.J.M. Schakenraad S.C.J.

Op vrijdag 31 juli 2015 is te Etten-Leur overleden de zeereerwaarde 

pater Petrus Johannes Maria (Piet) Schakenraad S.C.J. Hij werd geboren 

op 5 december 1943 te Den Dungen. Door zijn professie op 8 

september 1946 te Asten trad hij toe tot de Congregatie van Priesters 

van het H. Hart van Jezus. Op 4 juli 1971 werd hij tot priester gewijd. 

Van 15 september 1970 tot 15 september 1971 was pater Piet 

Schakenraad werkzaam in de parochie van het H. Hart van Jezus te

Breda. Met ingang van 1 juli 1975 werd hij benoemd in de parochie van 

de H. Quirinus te Halsteren. Vanaf 1 december 1979 volgde een 

benoeming in de parochie van de H. Gertrudis te Heerle, die op 1 mei 

1980 werd uitgebreid met een benoeming in de parochie van de H. 

Theresia van het Kind Jezus te Moerstraten. Vanaf 1 november 1989 

was hij pastoor van de parochie van Onze Lieve Vrouw ten 

Hemelopneming te Prinsenbeek. In verband met zijn verkiezing tot 

provinciaal overste van zijn Congregatie werd hem met ingang van 1 
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januari 2012 eervol ontslag verleend. De avondwake vond plaats op 

donderdag 6 augustus 2015 in de kerk van Onze Lieve Vrouw ten 

Hemelopneming te Prinsenbeek. In voornoemde kerk werd op vrijdag 7

augustus 2015 ook de plechtige uitvaartdienst plaats, gevolgd door de 

begrafenis op de begraafplaats van de Congregatie bij het Heilig 

Hartklooster aan de Wilhelminastraat te Asten.

Zeereerwaarde pater C.A.J. Voncken S.M.M.

Op zondag 4 oktober 2015 is te Voerendaal overleden de 

zeereerwaarde pater Charles Antoinette Jean (Charles) Voncken S.M.M. 

Hij werd geboren op 5 juni 1932 te Genk (B). Op 8 september 1952 

legde hij zijn eerste geloften af binnen het Gezelschap van Maria 

(montfortanen). Op 16 maart 1958 werd hij tot priester gewijd. Pater 

Charles Voncken heeft met grote inzet gewerkt voor zijn Congregatie 

(wereldwijd) en voor de Rooms-Katholieke Kerk. In het Bisdom Breda 

heeft hij van 12 september 1988, na het plotseling overlijden van 

officiaal G. Vermeire, tot 1 oktober 1989 de taak van officiaal vervuld.

De plechtige uitvaartdienst vond plaats op donderdag 8 oktober 2015 

in de Sint Remigiuskerk te Schimmert, gevolgd door de begrafenis op 

het kloosterkerkhof van de montfortanen aldaar.

De heer drs. G.C.M. Broekhuijsen

Op maandag 7 december 2015 is te Breda overleden de heer drs. 

Gerardus Cornelis Maria (Gerard) Broekhuijsen. Hij werd geboren op 26

september 1940 te Arnhem. Vanaf 1 september 1973 was Gerard 

Broekhuijsen staflid liturgie van het Diocesaan Pastoraal Centrum. Van 

1 januari 1998 tot 1 januari 2000 heeft hij naast voornoemde taak voor 

40% van zijn arbeidstijd werkzaamheden verricht ten behoeve van de 

Dienst Kerkontwikkeling. Met ingang van 1 september 2005 ging hij met

pensioen. De plechtige uitvaartdienst vond plaats op zaterdag 12 

december 2015 in de H. Mariakerk te Breda, gevolgd door de 

begrafenis op de begraafplaats ‘Overakker’ aan de Overakkerstraat 

aldaar.
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Zeereerwaarde pater J.A.M. van Raaij S.C.J.

Op vrijdag 18 december 2015 is te Asten overleden de zeereerwaarde 

pater Johannes Augustinus Maria (Jan) van Raaij S.C.J. Hij werd geboren 

op 18 april 1930 te Oosterhout. Door zijn professie op 8 september 

1954 te Asten trad hij toe tot de Congregatie van Priesters van het H. 

Hart van Jezus. Op 19 juli 1959 werd hij tot priester gewijd. Na zijn 

priesterwijding heeft pater Jan van Raaij van 1961 tot 1982 als 

missionaris in Chili gewerkt. Met ingang van 1 maart 1983 werd hij 

parochie-vicaris van de parochies van de H. Blasius en de H. Bernardus 

te Made. Op 1 juni 1985 werd hij pastoor van beide parochies. Deze 

benoeming werd uitgebreid met een benoeming als parochie-

administrator in de parochie van de H. Willibrordus te Hooge Zwaluwe 

van 14 september 1990 tot 1 maart 1991. Met ingang van 15 mei 1995 

werd pater Jan van Raaij eervol ontslag verleend. De plechtige 

uitvaartdienst vond plaats op woensdag 23 december 2015 in de kapel 

van het Heilig Hartklooster aan de Wilhelminastraat te Asten, gevolgd 

door de begrafenis op de begraafplaats van de Congregatie aldaar.

2016

Zeereerwaarde heer J.C.A.M. Aarts

Op maandag 4 april 2016 is te Teteringen overleden emeritus-deken 

Johannes Cornelis Antonius Maria Aarts. Hij werd geboren op 21 juli 

1933 te Bavel en Ginneken. Op 31 mei 1958 werd hij tot priester gewijd.

Na zijn priesterwijding was Jan Aarts kapelaan in Clinge en vervolgens in

Hulst. In 1970 werd hij godsdienstdocent aan het Sint-Willibrordcollege 

te Goes. Vanaf oktober 1978 assisteerde hij naast zijn docentschap in 

de parochies van Goes en Lewedorp. Met ingang van 2 juli 1979 werd 

hij benoemd tot deken van het dekenaat Zeeland. Daarnaast werd hij 
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met ingang van 13 januari 1981 benoemd tot kanunnik van het 

kathedraal Kapittel. Tijdens het vervullen van zijn functie van deken was

hij parochie-administrator van verschillende parochies in Zeeland. Op 1 

juli 1998 ging hij met emeritaat. De plechtige uitvaartdienst vond plaats 

op zaterdag 9 april 2016 in de H. Michaëlkerk te Breda, gevolgd door de

begrafenis op begraafplaats ‘De Driesprong’ aan de Kameelstraat te

Breda.

Zeereerwaarde heer W.R. Vervaet

Op zondag 8 mei 2016 is te Axel overleden de zeereerwaarde heer Willy

Richard Vervaet. Hij werd geboren op 3 april 1931 te Sas van Gent. Op 

23 mei 1959 werd hij tot priester gewijd. Na zijn priesterwijding heeft hij

achtereenvolgens als kapelaan gewerkt te IJzendijke, in de parochie van

de H. Cornelius te Roosendaal, in de parochies van de H. Laurentius en 

St. Paulus te Dongen en in de parochie van de H. Laurentius te Breda. 

Op 1 oktober 1975 werd Willy Vervaet benoemd als pastoor in de 

parochie te Axel. Op 15 juni 1978 werd hij tevens benoemd tot pastoor 

te Zuiddorpe, terwijl hij vanaf 1987 tot aan zijn emeritaat op 1 

september 1999 ook pastoraal werkzaam was in de andere parochies 

van de regio Midden-Zeeuws-Vlaanderen. De plechtige uitvaartdienst 

vond plaats op zaterdag 14 mei 2016 in de H. Maria Hemelvaartkerk te 

Zuiddorpe, gevolgd door de begrafenis op begraafplaats ‘Westerzicht’ 

aan de Westsingel te Axel.

De heer drs. J.P.R.M. Eggermont

Op zondag 4 september 2016 is te Gent (B) overleden gepensioneerd 

pastoraal werker drs. Josephus Pierre René Marie (Joop) Eggermont. Hij 

werd geboren op 12 augustus 1948 te Sluiskil. Na afronding van zijn 

theologische studie in 1974 heeft Joop Eggermont eerst gewerkt als 

docent catechese en maatschappijleer. Met ingang van 1 augustus 1989

ontving hij een pastorale opdracht om als geestelijk verzorger te 

werken in het streekziekenhuis ‘De Honte’ te Terneuzen. Zijn werk in 

het categoriaal pastoraat binnen locatie ‘De Honte’ eindigde na een 

dienstverband van twintig jaar met zijn pensionering per 1 oktober 
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2009. De plechtige uitvaartdienst vond plaats op zaterdag 10 

september 2016 in de H. Willibrordusbasiliek te Hulst, gevolgd door de 

begrafenis op de begraafplaats ‘Sint Jans Schorre’ aan de Schapersweg 

te Sas van Gent.

Zeereerwaarde heer F.H.A.M. Leijgraaf

Op zondag 6 november 2016 is te Breda overleden de zeereerwaarde 

heer Frans Henri August Marie (Frans) Leijgraaf. Hij werd geboren op 24

februari 1928 te Oosterhout. Op 4 juni 1955 werd hij tot priester gewijd.

Na zijn priesterwijding werd hij met ingang van 20 juli 1955 benoemd in

de parochie van de H. Eligius te Oostburg. Vanaf 6 augustus 1958 kwam

hij in dienst van het bisdom waar hij in verschillende functies 

verbonden was aan de kanselarij. Met ingang van 1 augustus 1988 

werd hij benoemd tot pastoor in de parochies die de regio Oost 

Zeeuws-Vlaanderen Noord vormden (Terhole, Boschkapelle, Hengstdijk,

Hontenisse, Lamswaarde en Stoppeldijk). Op 29 november 1988 werd 

zijn benoeming uitgebreid met een benoeming in de parochie van de H.

Willibrordus te Ossenisse. Na zijn emeritaat, met ingang van 1 juli 1994, 

was hij nog vele jaren verbonden aan het bisdom door zijn werk in het 

diocesaan archief en als emeritibezoeker. De plechtige uitvaartdienst 

vond plaats op zaterdag 12 november 2016 in de Basiliek van Sint Jan 

de Doper te Oosterhout, gevolgd door de begrafenis op de 

begraafplaats ‘Leijsenakkers’ aan de Veerseweg te Oosterhout.

Oud-deken de heer P.J. van Hecke

Op vrijdag 30 december 2016 is overleden oud-deken de heer Petrus 

Joannes (Peter) van Hecke. Hij werd geboren op 10 november 1941 te 

Middelburg. Op 25 juni 1966 werd hij tot priester gewijd. Na zijn 

priesterwijding was de heer Van Hecke assistent in Breda en vervolgens

kapelaan in Bergen op Zoom. Hierna heeft hij gewerkt als 

distriktscatecheet. Met ingang van 15 oktober 1990 werd hij benoemd 

in de parochies van Middelburg, Vlissingen en Oost- en West-Souburg, 
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waar hij later ook pastoor werd. Per 1 september 1999 werd hij 

benoemd tot deken van het dekenaat Zeeland en tevens tot lid van het 

kathedrale Kapittel van het Bisdom Breda. In deze periode is hij ook 

tijdelijk parochie-administrator geweest van de huidige H. 

Andreasparochie en de huidige H. Pater Damiaanparochie. Daarnaast 

heeft hij projecttaken voor het dekenaat Het Markiezaat gedaan en was

hij lid van diverse diocesane adviesorganen. Op 13 april 2007 werd aan 

de heer Van Hecke eervol ontslag verleend. Omwille van een 

levenskeuze en in overleg met de bisschop heeft de heer Van Hecke 

sinds 1 maart 2013 de priesterlijke bediening neergelegd. De 

afscheidsdienst vond plaats op zaterdag 7 januari 2017 in de Sint 

Gertrudiskerk te Bergen op Zoom, gevolgd door de korte herdenking en

crematie in crematorium Zoomstede te Bergen op Zoom. 

2017

Zeereerwaarde pater E.A.E. van Acker S.M.

Op zondag 8 januari 2017 is te Hulst overleden de zeereerwaarde pater 

E.A.E. (Eugène) van Acker S.M. Hij werd geboren op 18 augustus 1922 te

Heikant. Op 7 oktober 1942 deed hij zijn religieuze professie in de 

Sociëteit van Maria (maristen). Op 21 februari 1948 werd hij tot priester 

gewijd. Met ingang van 1 januari 1973 werd pater Van Acker, met 

goedkeuring van de provinciaal van zijn congregatie, tot pastoor 

benoemd in de parochie H. Gerardus Majella in Terhole. Tot aan zijn 

emeritaat op 1 augustus 1987 is hij in deze parochie werkzaam 

geweest. De plechtige uitvaartdienst vond plaats op zaterdag 14 januari

2017 in de kapel van ‘De Blaauwe Hoeve’ te Hulst, gevolgd door de 

begrafenis op de begraafplaats aan de Van der Maelstedeweg aldaar.
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Zeereerwaarde heer O.A. Gielliet

Op zondag 7 mei 2017 is te Breskens overleden de zeereerwaarde heer 

O.A. (Omèr) Gielliet. Hij werd geboren op 14 mei 1925 te Biervliet en op 

3 juni 1950 tot priester gewijd. Na zijn priesterwijding heeft Omèr 

Gielliet ruim 41 jaar als priester gewerkt in Zeeuws-Vlaanderen, met 

name in West-Zeeuws-Vlaanderen in Breskens. Hij heeft zijn pastorale 

arbeid altijd gecombineerd met het kunstenaarschap als schilder, 

beeldhouwer en schrijver. In 1995 ging hij met emeritaat. De plechtige 

uitvaartdienst vond plaats op vrijdag 12 mei 2017 in de H. Barbarakerk 

te Breskens, gevolgd door de begrafenis in besloten kring.

Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr. H.C.A. Ernst, emeritus-

bisschop van Breda

Op vrijdag 19 mei 2017 is in Breda overleden Zijne Hoogwaardige 

Excellentie Mgr. Hubertus Cornelis Antonius (Huub) Ernst, de achtste 

bisschop van Breda. Hij werd geboren te Breda op 8 april 1917 en tot 

priester gewijd op 7 juni 1941. Na kapelaan te zijn geweest in Leur 

(1941) en conrector van het pensionaat van de zusters franciscanessen 

te Etten (1943), werd hij in 1947 benoemd tot professor in de 

moraaltheologie aan het Grootseminarie te Hoeven. Van 1957 tot 1966 

was hij directeur bij de Vereniging van Catechisten te Breda en van 

1962 tot 1967 was hij vicaris-generaal van het Bisdom Breda. Op 17 

december 1967 werd hij tot bisschop gewijd en volgde hij de 

onverwacht overleden mgr. De Vet op als bisschop van Breda. Op 26 

november 1994 ging mgr. Ernst met emeritaat en werd hij opgevolgd 

door Mgr. Martinus Muskens. De pontificale uitvaart vond plaats op 

maandag 29 mei 2017 in de Sint Antoniuskathedraal te Breda, gevolgd 

door de begrafenis in het graf van de bisschoppen van Breda op de 

begraafplaats ‘Zuylen’ aan de Haagweg aldaar.

Een uitgebreide levensbeschrijving en de homilie van bisschop Liesen bij 

gelegenheid van de uitvaart van mgr. Ernst is te vinden vanaf pagina 210
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Zeereerwaarde heer drs. W.C.M. van der Riet

Op donderdag 13 juli 2017 is te Bergen op Zoom overleden de 

zeereerwaarde heer Wilhelmus Cornelis Maria (Willem) van der Riet. Hij 

werd geboren te Dinteloord op 19 oktober 1916 en tot priester gewijd 

op 7 juni 1941. In 1944 begon de zeereerwaarde heer Van der Riet zijn 

priesterlijk werk als professor en later als president van het 

Grootseminarie te Hoeven. Vanaf 14 november 1967 heeft hij, tot aan 

zijn emeritaat op 1 september 1992, gewerkt in het parochiepastoraat 

op Walcheren. Tussen 1966 en 1981 was hij kanunnik van het 

kathedraal kapittel. De plechtige uitvaartdienst vond plaats op vrijdag 

21 juli 2017 in de Sint Gertrudiskerk te Bergen op Zoom, gevolgd door 

de begrafenis op de R.K. Begraafplaats aan de Mastendreef aldaar.

Zeereerwaarde heer A.A.M. de Nijs

Op vrijdag 21 juli 2017 is in woon-zorgcentrum Emmaus te IJzendijke 

overleden de zeereerwaarde heer Augustinus Aloysius Maria (Guus) de 

Nijs. Hij werd geboren te Hontenisse op 6 mei 1924 en tot priester 

gewijd op 11 juni 1949. Hij was achtereenvolgens kapelaan te 

Rijsbergen (1950), Ulvenhout (1951) en in de parochie H. Maria 

Boodschap te Rijen (1963). Op 1 juli 1971 werd hij benoemd tot pastoor

van de parochie te Biervliet. Daarbij vervulde hij tevens pastorale taken 

in de geloofsgemeenschappen te Hoofdplaat, IJzendijke, Groede, 

Oostburg en Schoondijke. Op 1 juni 1994 ging hij met emeritaat. De 

plechtige uitvaartdienst vond plaats op donderdag 27 juli 2017 in de H. 

Martinuskerk te Kloosterzande, gevolgd door de begrafenis op het

kerkhof bij de kerk.

Zeereerwaarde heer R.J. Schouteten

Op dinsdag 22 augustus 2017 is te Hoensbroek overleden de 

zeereerwaarde heer Raymond Jan Schouteten. Hij werd geboren op 18 

november 1941 en tot priester gewijd op 23 juni 1990. Na zijn 

priesterwijding heeft hij in verschillende parochies in het Bisdom Breda 

gewerkt, met name in de regio West-Zeeuws-Vlaanderen en later nog 
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korte tijd in de regio Zevenbergen. Zijn conditie maakte het 

noodzakelijk dat hij in 2003 met vervroegd emeritaat ging. De plechtige 

uitvaartdienst vond plaats op woensdag 30 augustus 2017 in de Sint 

Barbarakerk te Treebeek-Brunssum, gevolgd door de begrafenis op de 

begraafplaats aldaar.

Zeereerwaarde heer J.A.A.M. Adriaansen

Op donderdag 5 oktober 2017 is te Oudenbosch overleden de 

zeereerwaarde heer Josephus Adrianus Alphonsus Maria (Joost) 

Adriaansen. Hij werd geboren op 14 juli 1936 te Steenbergen en tot 

priester gewijd op 11 juni 1960. Na zijn priesterwijding was hij 

achtereenvolgens kapelaan in Sas van Gent (1960) en Terneuzen (1965).

Vanaf 3 juli 1967 tot aan zijn pensionering was hij moderator en 

godsdienstleraar aan het Thomas More College in Oudenbosch en 

droeg hij mede de pastorale zorg voor de broeders van Saint Louis te 

Oudenbosch. Deze pastorale zorg verleende hij tot de verhuizing van 

de broeders van Saint Louis naar woon-zorgcentrum ‘De Zellebergen’ in

Oudenbosch met ingang van september 2011. De plechtige 

uitvaartdienst vond plaats op dinsdag 10 oktober 2017 in de kapel van 

Saint Louis te Oudenbosch, gevolgd door de crematie in besloten kring.

Hoogeerwaarde heer mgr. P.G.J.M. van Velthoven

Op maandag 6 november 2017 is te Schaijk overleden de 

hoogeerwaarde heer mgr. Petrus Godefridus Johannes Maria (Piet) van 

Velthoven. Hij werd geboren te 's-Hertogenbosch op 23 oktober 1926 

en voor het Bisdom 's-Hertogenbosch tot priester gewijd op 30 mei 

1953. Na zijn priesterwijding heeft hij gewerkt in het pastoraat in 

voornoemd bisdom. Door de herindeling van de bisdommen in 1956 

werd mgr. Van Velthoven geïncardineerd in het Bisdom Breda. In dit 

bisdom is hij in het pastoraat werkzaam geweest in Raamsdonksveer 

en Breda (parochie van het H. Sacrament). Van 1961 tot 1986 werkte hij 

als aalmoezenier bij de krijgsmacht. Vanaf 1986 tot aan zijn emeritaat 
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op 1 oktober 2007 was hij pastoor te Venhorst in het Bisdom 's-

Hertogenbosch. De plechtige uitvaartdienst vond plaats op zaterdag 11 

november 2017 in de Sint Josephkerk te Venhorst, gevolgd door de 

begrafenis op de Algemene Begraafplaats aldaar.

De heer B.G.E.M. van Lamoen

Op 23 december 2017 is te Breda overleden pastoraal werker 

Bernardus Gerardus Emanuel Maria (Bernard) van Lamoen. Hij werd 

geboren op 25 december 1958 te Best. Na afronding van zijn 

theologiestudie was Bernard van Lamoen 11 jaar werkzaam als 

districtscatecheet in het Bisdom 's-Hertogenbosch. Met ingang van 1 

september 1997 verleende de bisschop van Breda hem een pastorale 

opdracht voor de parochies in de regio Walcheren, die per 1 maart 

2010 werd uitgebreid naar de parochies van de regio De Bevelanden en

Schouwen-Duiveland. Met ingang van 1 januari 2017 had Bernard van 

Lamoen een nieuwe, dubbele benoeming aanvaard als coördinator van 

het seniorenproject in de Sint Norbertusparochie te Roosendaal en als 

pastoraal werker van voornoemde parochie. Op alle plaatsen waar hij 

zich inzette wist hij met zijn geloofsgetuigenis en menselijke nabijheid 

veel mensen te raken en op weg te helpen. De plechtige uitvaartviering 

van Woord en Gebed vond plaats op vrijdag 29 december 2017 in de 

Sint Josephkerk te Roosendaal, gevolgd door de crematie in besloten 

kring.
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2018

Zeereerwaarde pater P. Smits van Waesberghe S.J.

Op woensdag 2 mei 2018 is te Nijmegen overleden de zeereerwaarde 

pater P. (Paul) Smits van Waesberghe S.J. Hij werd geboren te Breda op 

21 februari 1917. Op 22 augustus 1947 werd hij tot priester gewijd voor 

de Sociëteit van Jezus, waar hij op 7 september 1934 was ingetreden. 

Van 1949 tot 1953 was hij verbonden aan het Stanislascollege te Delft 

en van 1953 tot 1964 was hij novicenmeester in Mariëndaal. Daarna 

was hij twee jaar werkzaam als retraitepater in Loyola te Vught en acht 

jaar als agoog in de Guldenberg te Helvoirt. In 1974 verhuisde hij naar 

Tilburg en van daaruit gaf hij gedurende vele jaren begeleiding, 

geloofspractica, bezinningsdagen en bezinningsweken. In 1982 

verhuisde hij naar Breda, waar hij woonde tot 2015, toen hij omwille 

van zijn leeftijd en gezondheid verhuisde naar Nijmegen. De Eucharistie

ten afscheid werd gevierd op dinsdag 8 mei 2018 in de Sacramentskerk 

te Nijmegen, gevolgd door de begrafenis op begraafplaats Jonkerbos 

aan de Winkelsteenseweg aldaar.

Zeereerwaarde heer E.J. Erpelinck

Op vrijdag 13 april 2018 is te Sas van Gent overleden de zeereerwaarde 

heer E.J. (Miel) Erpelinck. Hij werd geboren op 5 maart 1940 te 

Boschkapelle en tot priester gewijd op 7 mei 1967. Met ingang van 1 

augustus 1970 werd hij benoemd als kapelaan in de parochie H. Maria 

Hemelvaart te Sas van Gent. Medio december 1979 werd hij pastoor 

van genoemde parochie. Op 1 september 1988 werd de zeereerwaarde

heer Erpelinck pastoor van de parochies in Philippine, Sas van Gent en 

Westdorpe. Vanaf 1 maart 1997 werd hij eindverantwoordelijk priester 

en moderator van de parochies in de regio Midden Zeeuws-Vlaanderen,

die op 1 januari 2003 zijn samengevoegd tot de Elisabeth-parochie. Op 

37



1 augustus 2010 werd aan hem eervol ontslag verleend. Na zijn 

emeritaat bleef hij beschikbaar als priester-assistent. De plechtige 

uitvaartdienst vond plaats op zaterdag 21 april 2018 in de parochiekerk 

van de H. Maria Hemelvaart te Philippine, gevolgd door de begrafenis 

op de begraafplaats ‘Sint Jans Schorre’ te Sas van Gent. 

Zeereerwaarde pater A. Verdaasdonk SS.CC.

Op maandag 2 april 2018 is te Zierikzee overleden de zeereerwaarde 

pater A. (Ton) Verdaasdonk SS.CC. Hij werd geboren op 5 juli 1930 te 

Ginneken-Bavel. Door zijn professie in 1951 trad hij toe tot de 

congregatie van de Paters van de Heilige Harten van Jezus en Maria. Op

30 september 1956 werd hij tot priester gewijd. Na zijn priesterwijding 

was de zeereerwaarde pater Verdaasdonk werkzaam ten behoeve van 

de congregatie van de Paters van de H.H. Harten en het 

parochiepastoraat van het Bisdom Breda, met benoemingen als 

parochievicaris in de H. Franciscusparochie te Breda-Noord en de H. 

Willibrordusparochie te Zierikzee. Met ingang van 7 november 1985 

werd hij benoemd tot pastoor van laatstgenoemde parochie. Op 1 

januari 1997 werd aan hem eervol ontslag verleend. Op vrijdag 6 april 

2018 werd een herdenkingsdienst gehouden in de H. Willibrorduskerk 

te Zierikzee. De plechtige uitvaartdienst vond plaats op zaterdag 7 april 

2018 in de kapel van Zorgcentrum Park Zuiderhout te Teteringen, 

gevolgd door de begrafenis op het kloosterkerkhof van de Paters van 

de H.H. Harten op de begraafplaats ‘Zuylen’aan de Tuinzigtlaan in

Breda.

Zeereerwaarde heer W. Voermans

Op donderdag 15 februari 2018 is in Zorgcentrum De Willaert te 

Zundert overleden de zeereerwaarde heer W. (Willem) Voermans. Hij 

werd geboren te Etten op 18 maart 1922 en tot priester gewijd voor het

bisdom Valence (Frankrijk) op 29 juni 1953. Hij is werkzaam geweest op 

diverse katholieke scholen in Zuid-Frankrijk. Na zijn emeritaat vestigde 

hij zich in 1992 te Rijsbergen. In Rijsbergen en omliggende parochies 

heeft hij priesterlijke assistenties verricht. De plechtige uitvaartdienst 
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vond plaats op donderdag 22 februari 2018 in de Sint Bavokerk te 

Rijsbergen, gevolgd door de bijzetting in het priestergraf in de 

Calvarieberg op de begraafplaats achter de kerk.

Zeereerwaarde heer J.G.C. Broeders

Op 23 januari 2018 is te Tilburg overleden de zeereerwaarde heer J.G.C.

(Jac) Broeders. Hij werd geboren op 12 mei 1939 te Terheijden. Op 12 

juni 1965 werd hij tot priester gewijd. Na zijn priesterwijding heeft de 

zeereerwaarde heer Broeders gewerkt in het parochiepastoraat, in het 

godsdienstonderwijs, in het militaire ordinariaat en in het 

justitiepastoraat, zowel binnen als buiten het Bisdom Breda. Op 1 juni 

2004 ging hij met emeritaat. De plechtige uitvaartdienst vond plaats op 

donderdag 1 februari 2018 in de H. Gummaruskerk te Wagenberg, 

gevolgd door de begrafenis in besloten familiekring.

Zeereerwaarde pater drs. J.P. van Meer S.C.J.

Op woensdag 24 januari 2018 is te Breda overleden de zeereerwaarde 

pater drs. J.P. (Jan) van Meer S.C.J. Hij werd geboren op 19 februari 1937

te Breda. Door zijn professie op 8 september 1956 trad hij toe tot de 

congregatie van de Priesters van het H. Hart van Jezus. Op 23 december

1961 werd hij te Rome tot priester gewijd. Na zijn priesterwijding heeft 

de zeereerwaarde pater Van Meer enkele jaren in binnen- en 

buitenland gewerkt als docent. Met ingang van 1 oktober 1970 werd hij 

districtscatecheet in de regio Dongemond en verleende hij priesterlijke 

assistentie te Made. Met ingang van 1 december 1979 werd hij 

benoemd tot waarnemend pastoor in de parochie van Onze Lieve 

Vrouw ten Hemelopneming in Prinsenbeek. Vanaf 21 maart 1989 was 

hij hoofd Pastorale Dienst in het voormalige Sint Ignatiusziekenhuis te

Breda. Op 1 juli 1994 werd de zeereerwaarde pater Van Meer benoemd

tot deken van het dekenaat Breda, en vanaf 1 augustus van datzelfde 

jaar tevens tot rector van de Zusters Franciscanessen van de H. 

Elisabeth te Breda. De benoeming als deken van het dekenaat Breda is 
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na de herinrichting van de dekenaten per 1 september 1999 

overgegaan naar het dekenaat De Baronie. De functies van deken en 

rector heeft hij meermaals gecombineerd met tijdelijke benoemingen 

als waarnemend pastoor in de verschillende parochies van het Bisdom

Breda. Per 1 september 2001 werd aan de zeereerwaarde pater Van 

Meer eervol ontslag verleend als deken van het dekenaat De Baronie. 

Per gelijke datum stopten in verband daarmee ook zijn taken in de 

bisdomraad, het kapittel en de priesterraad. Hij bleef evenwel voor het 

bisdom beschikbaar als waarnemend pastoor, naast de continuering 

van zijn taak als rector. Hij was ook meerdere jaren bezoeker van 

emeriti en pastoraal werk(st)ers met pensioen. De plechtige 

uitvaartdienst vond plaats op maandag 29 januari 2018 in de H. 

Michaëlkerk te Breda, waarna later op de dag de begrafenis plaatsvond 

op de begraafplaats van de congregatie van de Priesters van het H. Hart

te Asten.

2019

Zeereerwaarde heer J.J.T. Galema

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 en tot priester gewijd op 22 december 1951. Na zijn 

priesterwijding heeft hij gewerkt in het parochiepastoraat te Geffen, 

Zevenbergen en Breda. Voorts heeft hij vele jaren gewerkt als 

godsdienstleraar op verschillende middelbare scholen in Breda. De 

plechtige uitvaartdienst vond plaats op zaterdag 9 februari in de Sint-

Vituskerk te Blauwhuis, gevolgd door de begrafenis op het 

naastgelegen kerkhof.
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De heer 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

Breda als professor filosofie aan het Grootseminarie 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, waarna hij tot 1 

januari 2014 een pastorale opdracht ontving om op vrijwillige basis te 

werken op het terrein van de kerkopbouw en de voortgezette pastorale

vorming. De plechtige uitvaartdienst vond plaats op donderdag 21 

februari in de H. Willibrorduskerk te Teteringen, gevolgd door de 

begrafenis op het naastgelegen parochiekerkhof.

De heer H.C.J. van Dijk

Op 26 februari 2019 is te Breda overleden gepensioneerd pastoraal 

werker de heer H.C.J. (Harry) van Dijk. Hij werd geboren op 3 maart 

1944 te Honselersdijk. Na afronding van zijn theologische studie was hij

eerst werkzaam in het basispastoraat in het bisdom 's-Hertogenbosch. 

Met ingang van 1 augustus 1984 verleende de bisschop van Breda hem 

een pastorale opdracht om als pastoraal werker te gaan werken in de 

H. Laurentiusparochie te Ulvenhout, Galder en Strijbeek. Daarnaast was

hij ook pastoraal actief in de parochie te Bavel. Met het bereiken van de

pensioengerechtigde leeftijd op 3 maart 2009 werd aan hem eervol 

ontslag verleend als pastoraal werker. Na zijn pensionering is hij 

ondersteuning blijven geven in de parochie van de H. Familie. De 

plechtige uitvaartdienst vond plaats op woensdag 6 maart in de H. 

Laurentiuskerk te Ulvenhout, gevolgd door de begrafenis op 

begraafplaats ‘De Lichtenberg’ te Bavel. 
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Zeereerwaarde 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 en tot priester gewijd voor de Congregatie van de 

Heilige Familie op 5 januari 1964. Met ingang van 1 december 1971 

werd pater Van der Veeken benoemd tot aalmoezenier voor de 

Spaanstalige gelovigen in het bisdom Breda. Vanaf 1 september 1976 is 

hij vele jaren rector geweest van verpleeghuis ‘De Blaauwe Hoeve’ te

Hulst. De plechtige uitvaartdienst vond plaats op zaterdag 23 maart in 

de kapel van ‘Park Zuiderhout’ te Teteringen, gevolgd door de 

begrafenis op het kerkhof van het missiehuis SVD.

Prof. dr. J.A. van der Ven pr.

Op 5 april 2019 is te Nijmegen overleden prof. dr. J.A. (Hans) van der 

Ven, priester. Hij werd geboren te Breda op 22 november 1940 en tot 

priester gewijd op 26 december 1967. Na zijn priesterwijding studeerde

hij filosofie en theologie en promoveerde hij aan de Radboud 

Universiteit in Nijmegen. Vanuit zijn specialisatie in de empirische 

theologie en religiewetenschap vervulde hij aan de Radboud 

Universiteit vanaf 1976 tot 2010 verscheidene leeropdrachten. Hij gaf in

het bijzonder aandacht aan de relatie tussen religie en mensenrechten. 

Daarnaast doceerde hij meermaals in de empirische theologie en 

ethiek aan de University of Chicago en de St. Paul University in Ottawa 

en was hij buitengewoon hoogleraar aan de University of South Africa. 

Ook was hij eredoctor aan Lund University. De plechtige uitvaartdienst 

geschiedde op zaterdag 13 april in de H. Antonius van Paduakerk te 

Groesbeek, gevolgd door de begrafenis in besloten kring.

De heer H.G.M. Muskens

Op 8 juli 2019 is te Raamsdonk overleden de heer H.G.M. (Harrie) 

Muskens. Hij werd geboren op 8 juni 1939 te Elshout. Vanaf 1986 tot 

2009 was hij lid van het Diocesaan Bestuur van de Nederlandse Sint-

Gregoriusvereniging (DSGV). Hij bracht in dit bestuur zijn ervaring in als 

directeur van een muziekschool en hij was de drijvende kracht achter 
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het revitaliseren van kinderkoren. Van 1991 tot 1999 had hij naast zijn 

functie als directeur van de muziekschool een aanstelling als 

medewerker kerkmuziek in het Diocesaan Pastoraal Centrum (DPC) van

het bisdom Breda. In deze hoedanigheid zette hij in 1991 het 

‘Steunpunt Kerkmuziek’ op en droeg hij zorg voor de afdeling

kerkmuziek in de Toonkamer van het DPC. De heer Muskens heeft 

grote verdiensten gehad voor de kerkmuziek in zowel het bisdom

Breda en de parochies waar hij werkzaam was, als in de gehele 

Nederlandse kerkprovincie. Op 24 november 2013 werd hij benoemd 

tot Ridder in de Orde van Sint Silvester. De plechtige uitvaartdienst 

vond plaats op vrijdag 12 juli in de H. Bavokerk te Raamsdonk, gevolgd 

door de begrafenis op het parochiekerkhof aldaar.

Zeereerwaarde heer A.P.C. Verheijden

Op vrijdag 30 augustus 2019 is te Teteringen overleden de 

zeereerwaarde heer A.P.C. Verheijden. Hij werd geboren te Rijen op 5 

januari 1931 en tot priester gewijd op 26 mei 1956. Van 1 januari 1986 

tot 5 januari 1996 was hij pastoor van de H. Willibrordusparochie te 

Teteringen. Met ingang van 5 januari 1996 tot aan zijn emeritaat was hij

werkzaam in Schoondijke, in Breda, in Oosterhout en in Hulst. Na zijn 

emeritaat hebben bisdom en parochies onverminderd een beroep op 

hem kunnen doen voor priesterlijke assistentie. De plechtige 

uitvaartdienst vond plaats op vrijdag 6 september in de H. 

Willibrorduskerk te Teteringen, gevolgd door de begrafenis op de 

parochiebegraafplaats tegenover de kerk.

Eerwaarde zuster Clarita Wetzelaer

Op 20 september 2019 overleed te Roosendaal de eerwaarde zuster 

Clarita Wetzelaer, Franciscanes van Mariadal. Zij werd geboren te 

Drunen op 19 januari 1937 en geprofest op 5 januari 1960 te 

Roosendaal. Zuster Clarita is 18 jaar pastoraal werkster geweest in het 

bisdom Breda; eerst in de parochie H. Maria Hemelvaart te Bavel en 
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meer dan 12 jaar in de parochie van O.L. Vrouw van Altijddurende 

Bijstand te Breda, tot januari 2001. Vanaf die tijd heeft zuster Clarita 

zich ingezet voor de congregatie Franciscanessen van Mariadal en is ze 

vele jaren lid geweest van de Diocesane Religieuzenraad. De plechtige 

uitvaartdienst vond plaats op woensdag 25 september in de kapel van 

‘Huize Sint Elisabeth’ te Roosendaal, gevolgd door de begrafenis op het 

kloosterkerkhof.

Zeereerwaarde heer H.J.A. Pitt

Op 25 oktober 2019 overleed te Oudenbosch de zeereerwaarde heer 

H.J.A. (Herman) Pitt. Hij werd geboren te Rotterdam op 4 april 19333 en 

tot priester gewijd op 15 juni 1957. Na zijn priesterwijding was hij eerst 

werkzaam als kapelaan in achtereenvolgens Graauw, Baarle-Nassau, 

Steenbergen en Prinsenbeek. Met ingang van 1 januari 1977 werd hij 

pastoor van de H. Hartparochie te Bosschenhoofd. Deze benoeming 

werd per 1 oktober 1986 uitgebreid met de benoeming tot pastoor van 

de St. Paulusparochie te Oudenbosch. Vanaf 1 september 1992 was hij 

tevens parochie-administrator van de parochie Sint Jan de Doper te 

Hoeven. Na zijn emeritaat bleef de zeereerwaarde heer Pitt 

beschikbaar voor priesterlijke assistentie in Bosschenhoofd en 

omliggende dorpen. De plechtige uitvaartdienst vond plaats op vrijdag 

1 november in de kerk van het H. Hart van Jezus te Bosschenhoofd, 

gevolgd door de crematie in besloten familiekring.

Mevrouw drs. A.M.A. Waij

Op zondag 8 december 2019 is te Rijen overleden mevrouw drs. A.M.A. 

(Annemiek) Waij. Zij werd op 9 december 1956 geboren te Krommenie. 

In 1985 studeerde zij af in de theologie van het maatschappelijk 

handelen. In 1992 werd Annemiek Waij benoemd tot lid van het 

pastoraal team voor het arbeidspastoraat in het dekenaat Oosterhout; 

in 1999 werd zij door bisschop Muskens gevraagd om coördinator te 

worden van het dekenaat de Baronie, en daarmee ook lid van de 

bisdomraad. Vanaf dat moment tot aan haar overlijden was zij 

bestuurlijk betrokken bij het bisdom. Vanaf 2010 was zij 
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benoemingenfunctionaris voor het parochiepastoraat; een functie die 

zij combineerde met haar taak als dekenaal coördinator. Na de 

oprichting van de dekenaten Middelburg en Breda in 2012 werd zij door

bisschop Liesen aangesteld als stafmedewerker van het vicariaat Breda 

en lid van de bisdomstaf. Op 12 mei 2017 vierde zij haar zilveren 

jubileum als pastoraal werkster. De plechtige uitvaartdienst vond plaats

op donderdag 12 december in de H. Maria Magdalenakerk te Rijen, 

gevolgd door de begrafenis op het naastgelegen parochiekerkhof.
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Samenstelling Priesterraad 2013 – 2018

2013

Met de vaststelling van de statuten heeft Bisschop J. Liesen met ingang 

van 15 januari 2013 een Priesterraad in het leven geroepen voor een 

zittingsperiode van vijf jaar, bestaande uit twaalf leden: zes leden die 

ambtshalve zitting hebben of door de Bisschop zijn aangewezen, en zes

door de priesters van en in het bisdom verkozen leden.

De samenstelling van de Priesterraad voor de periode 2013 – 2018 is als

volgt. Ambtshalve de beide bisschoppelijk vicarissen, P.M.P. Verbeek en 

W.M.F. Wiertz, en de rector van de priester- en diakenopleiding 

Bovendonk, N.M. Schnell. Door aanwijzing door de Bisschop de 

pastoors van de basilieken, R.B.J. van Bronswijk en M.H.M.P. Prasing. 

Door verkiezing F.M. Verheije, H.C.M. Lommers, A.M.S. van Hees, J.S.J.M.

de Kort, V.G.P.J.M. Schoenmakers en T.J.J.M. Brooijmans.

De eerste vergadering van de Priesterraad in de zittingsperiode 2013 – 

2018 heeft plaatsgevonden op maandag 13 mei 2013.
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Samenstelling Priesterraad 2018 – 2023

2018

Na afloop van de zittingsperiode 2013 – 2018 heeft heeft Bisschop J. 

Liesen met de vaststelling van de nieuwe (ten opzichte van 2013 licht 

herziene) statuten met ingang van 31 januari 2018 een Priesterraad in 

het leven geroepen voor een zittingsperiode van vijf jaar, bestaande uit 

elf leden: zes leden die ambtshalve zitting hebben of door de Bisschop 

zijn aangewezen, en vijf door de priesters van en in het bisdom 

verkozen leden.

De samenstelling van de Priesterraad voor de periode 2013 – 2018 is als

volgt.

Ambtshalve de beide bisschoppelijk vicarissen, P.M.P. Verbeek en 

W.M.F. Wiertz; de rector van de priester- en diakenopleiding 

Bovendonk, N.M. Schnell; de pastoor van de kathedrale parochie, S.J.M. 

de Koning.

Door aanwijzing door de Bisschop V.G.P.J.M. Schoenmakers en, als 

assessor met stemrecht, M.R. Lobo.

Door verkiezing A.M.S. van Hees, F.M. Verheije, J.J.P.M. van Velthoven, 

H.C.M. Lommers en J.H.L.M. Voeten.

De eerste vergadering van de Priesterraad in de zittingsperiode 2018 – 

2023 heeft plaatsgevonden op dinsdag 24 april 2018.
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Benoemingen Kathedraal Kapittel 2013 – 2018

Met ingang van 1 september 2013 is de hoogeerwaarde heer drs. P.C. 

de Maat (opnieuw) benoemd tot kanunnik van het Kathedraal Kapittel, 

voor de duur van drie jaar.

Met ingang van 2 december 2018 is de hoogeerwaarde heer drs. A.M.S. 

van Hees (opnieuw) benoemd tot kanunnik van het Kathedraal Kapittel, 

voor de duur van zes jaar.

Met ingang van 17 juni 2019 is de hoogeerwaarde heer mgr. drs. H.C.M.

Lommers (opnieuw) benoemd tot kanunnik van het Kathedraal Kapittel,

voor de duur van zes jaar.

Met ingang van 1 december 2019 is de hoogeerwaarde heer mr. S.J.M. 

de Koning benoemd tot kanunnik van het Kathedraal Kapittel, voor de 

duur van zes jaar.

Mutaties Diocesane Lekenraad

Met ingang van 1 april 2013 heeft bisschop J. Liesen de volgende 

personen benoemd tot lid van de Diocesane Lekenraad, voor een 

termijn van vijf jaar.

Uit het vicariaat Breda: de heer B.F.J.G. Anink; de heer J.M.G.H. 

Bleijlevens; mevrouw E. Dielissen; mevrouw A.A.C.M. van Geel-

Koenraadt; de heer C.D.G.M. Geppaart p.w.; de heer J.A.P. Hinten; de 

heer M.J. Hoefeijzers; mevrouw C.C.M. de Hoon-Thielen; mevrouw 
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C.J.M. Jochems-van Bergen; mevrouw P.L. Oerlemans; mevrouw P.H.C. 

Vermeulen-Dekker p.w.

Uit het vicariaat Middelburg: mevrouw A.F. Buijs-Tuytelaars p.w.; 

mevrouw C. van Beurden-van Wiggen; de heer R.W. Grossert p.w.; de 

heer J. Klok; de heer R. Nuytinck; de heer R.M.A. van Quekelberge; 

mevrouw J.C.L.M. Tjepkema-Vermolen; de heer W.G.C.M. de Veth; 

mevrouw L. de Wit-Vermue.

Als vaste adviseur: de weleerwaarde heer E.R. Bornhijm, diaken, 

stafmedewerker van het vicariaat Middelburg.

Op 1 oktober 2015 heeft bisschop J. Liesen eervol ontslag verleend aan 

de heer R.W. Grossert, pastoraal werker, als lid van de Diocesane 

Lekenraad.

Op 26 oktober 2015 heeft bisschop J. Liesen eervol ontslag verleend 

aan mevrouw L. de Wit-Vermue als lid van de Diocesane Lekenraad.

Met ingang 3 februari 2016 heeft bisschop J. Liesen mevrouw R. 

Audenaerd-Nagelkerke uit het vicariaat Middelburg benoemd tot lid 

van de Diocesane Lekenraad, voor de resterende zittingstermijn van de 

raad (tot 1 april 2018).

Op 1 juni 2017 heeft bisschop J. Liesen eervol ontslag verleend aan de 

heer J.A.P. Hinten als lid van de Diocesane Lekenraad.

Op 28 september 2017 heeft bisschop J. Liesen eervol ontslag verleend 

aan mevrouw C.J.M. Jochems-van Bergen als lid van de Diocesane 

Lekenraad.
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Op 2 oktober 2017 heeft bisschop J. Liesen eervol ontslag verleend aan 

mevrouw C. van Beurden-van Wiggen als lid van de Diocesane 

Lekenraad.

Op 1 april 2018 hield de Diocesane Lekenraad na vijf jaar op te bestaan,

zoals bij het instellen van de raad was voorzien. Overeenkomstig artikel

4, lid d van het Protocol voor de Diocesane Lekenraad, d.d. 26 maart 

2013, eindigde daarmee het lidmaatschap van alle zittende leden. 

Tijdens de laatste vergadering van de Diocesane Lekenraad voor de 

periode 2013 – 2018 werden de leden bedankt voor de wijze waarop zij 

hebben bijgedragen aan het werk van de raad en daarmee aan de 

bevordering en coördinatie van het lekenapostolaat in het bisdom 

Breda.

Met ingang van 1 mei 2018 heeft bisschop J. Liesen de Diocesane 

Lekenraad opnieuw ingesteld en de volgende personen benoemd tot 

lid van de raad, voor een termijn van vijf jaar.

Uit het vicariaat Breda: de heer B.F.J.G. Anink; mevrouw A.A.C.M. van 

Geel-Koenraadt; de heer C.D.G.M. Geppaart p.w.; mevrouw P.L. 

Oerlemans.

Uit het vicariaat Middelburg: mevrouw R. Audenaerd-Nagelkerke; 

mevrouw A.F. Buijs-Tuytelaars p.w.; de heer J. Klok; de heer R.M.A. van 

Quekelberge; mevrouw C.M.L. den Toonder.

Als vaste adviseur: de weleerwaarde heer E.R. Bornhijm, diaken, 

stafmedewerker van het vicariaat Middelburg.
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Samenvoegingen van parochies en parochiële 

caritasinstellingen

2013

H. Andreasparochie te Oostburg

Op 1 januari 2013 is opgericht de Heilige Andreasparochie te 

Oostburg, ontstaan door samenvoeging van de parochie van de H. 

Maria Hemelvaart te Aardenburg, de Emmanuelparochie te Biervliet, de

parochie van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming te Eede, de 

parochie van de H. Antonius te Oostburg en de parochie van de H. 

Johannes de Doper te Sluis. Gelijktijdig is ook de PCI van de Heilige 

Andreasparochie opgericht, ontstaan door samenvoeging van de 

parochiële caritasinstellingen van genoemde parochies. Het 

oprichtingsdecreet is door de Bisschop ondertekend op 18 december 

2012 (nr. 21/266/2012).

Grensbeschrijving

De grens begint in de Westerschelde ter hoogte van de 

Braakmanhaven.
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Vanaf dit punt gaat de grens in zuidelijke richting door de 

Braakmanhaven tot de Braakmankreek, gaat in zuidwestelijke richting 

door de Braakmankreek en het Isabellakanaal tot de Isabellaweg, gaat 

in westelijke richting in een rechte lijn tot de Savooijaardsweg en gaat in

zuidwestelijke richting over het midden van de Savooijaardsweg tot de 

Isabellaweg.

Vervolgens gaat de grens in zuidwestelijke richting in een rechte lijn 

naar grenspaal 324 op de landsgrens tussen Nederland en België en 

gaat in westelijke richtingen over de landsgrens tussen Nederland en 

België tot in de Noordzee.

Tenslotte gaat de grens in noordoostelijke en oostelijke richtingen door 

de Noordzee, de Wielingen en de Westerschelde tot de 

Braakmanhaven, dit is het punt van uitgang.

Gezien en goedgekeurd door de Bisschop op 31 januari 2013 (nr. 

21/21/2013)

Heilige Pater Damiaanparochie te Goes

Op 1 januari 2013 is opgericht de H. Pater Damiaanparochie te Goes, 

ontstaan door samenvoeging van de parochies van de H. Maria 

Magdalena te Goes, de H. Willibrordus te ‘s-Heerenhoek, de H. Blasius 

te Heinkenszand, de H. Bonifacius te Kwadendamme, de H. Eligius te 

Lewedorp, de parochie Oost-Zuid-Beveland te Hansweert, Yerseke en 

Rilland, de parochie van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart te Ovezande en 

de parochie van de H. Willibrordus te Zierikzee. Gelijktijdig is ook de PCI

van de Heilige Pater Damiaanparochie opgericht, ontstaan door 

samenvoeging van de parochiële caritasinstellingen van genoemde 

parochies. Het oprichtingsdecreet is door de Bisschop ondertekend op 

18 december 2012 (nr. 21/267/2012).
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Grensbeschrijving

De grens begint in de Krammer ter hoogte van de gemeentegrens 

tussen Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland en Tholen.

Vanaf dat punt gaat de grens in zuidwestelijke richting door de 

Krammer tot de Slaak, gaat in noordwestelijke richting door de Slaak tot

de Zijpe, gaat in zuidwestelijke richting door de Zijpe, het Mastgat en de

Keeten tot het Brabantsche Vaarwater, gaat in zuidelijke richting door 

het Brabantsche Vaarwater tot in de Oosterschelde, gaat in 

zuidoostelijke richting door de Oosterschelde tot de gemeentegrens 

tussen Reimerswaal en Bergen op Zoom ter hoogte van de Molenplaat 

in het Markiezaatsmeer en gaat in zuidoostelijke richting over de 

gemeentegrens tussen Reimerswaal enerzijds en Bergen op Zoom en 

Woensdrecht anderzijds tot de landsgrens tussen Nederland en België.

Vervolgens gaat de grens in zuidwestelijke richting over de landsgrens 

tussen Nederland en België tot in de Westerschelde, gaat in westelijke 

richtingen door de Westerschelde tot de Sloehaven, gaat in 

noordoostelijke richting door de Sloehaven, de Quarleshaven en de 

Bijleveldhaven tot de gemeentegrens tussen Middelburg en Borsele, 

gaat in noordelijke richtingen over de gemeentegrens tussen 

Middelburg en Borsele tot de gemeentegrens van Goes, gaat in 

noordwestelijke richting over de dijk oostelijk van de Suzannapolder tot

in het Veerse Meer en gaat in noordwestelijke richting door het Veerse 

Meer tot in de vaargeul Roompot.

De grens gaat in oostelijke richtingen door de vaargeul Roompot en in 

noordoostelijke richting door de vaargeul Roompot langs de oostzijde 

van Neeltje Jans tot de Geul van Roggenplaat, gaat in noordwestelijke 

richting door de Geul van Roggenplaat tot de Krabbenplaat en gaat in 

noordwestelijke, noordelijke en noordoostelijke richting door de 

Krabbenplaat, het Krabbengat en het Brouwshavense Gat tot in het 

Grevelingenmeer.
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Tenslotte gaat de grens in oostelijke en zuidoostelijke richting door het 

Grevelingenmeer, de Grevelingen en de Krammer tot de 

gemeentegrens tussen Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland en 

Tholen, dit is het punt van uitgang.

Gezien en goedgekeurd door de Bisschop op 24 januari 2013 (nr. 

21/17/2013).

H. Augustinusparochie te Breda

Op 1 juli 2013 is opgericht de H. Augustinusparochie te Breda, 

ontstaan door samenvoeging van de parochie van de H. Aartsengel 

Michaël te Breda, de H. Willibrordus te Teteringen, de 

Bethlehemparochie te Breda en de parochie Breda-Noord. Gelijktijdig is

ook de PCI van Heilige Augustinusparochie opgericht, ontstaan door 

samenvoeging van de parochiële caritasinstellingen van genoemde 

parochies. Het oprichtingsdecreet is door de Bisschop ondertekend op 

20 juni 2013 (nr. 21/115/2013).

Grensbeschrijving

De grens begint op een punt waar het verlengde van de Witteweg in het

Markkanaal uitkomt.

Vanaf dit punt gaat de grens in zuidoostelijke richting in een rechte lijn 

naar een punt op de Bredaseweg, 200 meter ten zuidwesten van de 

Burgemeester Materlaan, gaat in noordoostelijke richting over het 

midden van de Bredaseweg tot de Burgemeester Materlaan en gaat in 

zuidoostelijke richting in een rechte lijn naar een punt op rijksweg A27 

in het verlengde van de Tilburgse Baan.

Vervolgens gaat de grens in zuidwestelijke richting over Rijksweg A27 

tot de spoorlijn Roosendaal-Tilburg, gaat in oostelijke richting over de 

spoorlijn Roosendaal-Tilburg tot de gemeentegrens Breda-Oosterhout, 
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gaat in zuidoostelijke richting over de gemeentegrens Breda-

Oosterhout tot de Molenlei, gaat in westelijke richtingen door de 

Molenlei en het verlengde van de Molenlei tot de Franklin 

Rooseveltlaan, gaat in westelijke richting over het midden van de 

Franklin Rooseveltlaan tot de Claudius Prinsenlaan, gaat in 

noordwestelijke richting over het midden van de Claudius Prinsenlaan 

tot in de Singelgracht en gaat in noordoostelijke richting door de 

Singelgracht tot de St. Ignatiusstraat.

De grens gaat in oostelijke richting over het midden van de St. 

Ignatiusstraat tot de Tuinbouwlaan, gaat in noordelijke richting over het

midden van de Tuinbouwlaan tot de Antiloopstraat, volgt in 

overwegend oostelijke richting de Antiloopstraat, de Bisonstraat en 

wederom de Antiloopstraat tot de Beverweg, gaat in noordelijke 

richting over het midden van de Beverweg en de Kapittelweg tot de 

spoorbaan Roosendaal-Tilburg, gaat in westelijke richting over het 

midden van de spoorbaan Roosendaal-Tilburg tot in de Mark, gaat in 

noordelijke richtingen door de Mark tot het de Backer en Ruebweg, 

gaat in westelijke richtingen over het midden van de Backer en 

Ruebweg tot op de spoorlijn Dordrecht-Breda, gaat in noordwestelijke 

richting over de spoorlijn Dordrecht-Breda tot in de Mark en gaat in 

zuidoostelijke richting door het midden van de Mark tot het 

Markkanaal.

Tenslotte gaat de grens in noordoostelijke richting door het midden van

het Markkanaal tot het verlengde van de Witteweg, dit is het punt van 

uitgang.

Gezien en goedgekeurd door de Bisschop op 22 augustus 2013 (nr. 

21/164/2013).
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Parochie H. Bernardus van Clairvaux te 

Oudenbosch

Op 1 september 2013 is opgericht de Parochie Heilige Bernardus van 

Clairvaux te Oudenbosch, ontstaan door samenvoeging van de 

parochies van het H. Hart van Jezus te Bosschenhoofd, de H. Johannes 

de Doper te Hoeven, de H.H. Agatha en Barbara te Oudenbosch, de H. 

Paulus te Oudenbosch, de H. Laurentius te Oud Gastel, de H.H. 

Martelaren van Gorcum te Stampersgat en de H. Johannes de Doper te 

Standdaarbuiten. Gelijktijdig is ook de PCI van de Parochie Heilige 

Bernardus van Clairvaux opgericht, ontstaan door samenvoeging van 

de parochiële caritasinstellingen van genoemde parochies. Het 

oprichtingsdecreet is door de Bisschop ondertekend op 30 juli 2013 (nr.

21/148/2013).

Grensbeschrijving

De grens begint op een punt waar de Laaksche Vaart en de rivier de 

Mark elkaar ontmoeten.

Vanaf dit punt gaat de grens in overwegend zuidelijke richtingen door 

resp. de Laaksche Vaart, de Kibbelvaart en het verlengde van de 

Kibbelvaart tot Rijksweg A58, gaat in zuidwestelijke richting over het 

midden van Rijksweg A58 tot de voormalige gemeentegrens tussen 

Halderberge en Rucphen, gaat in zuidoostelijke, zuidwestelijke en 

noordelijke richting over deze voormalige gemeentegrens tussen 

Halderberge en Rucphen tot de Willeke Joostenstraat, in 

noordwestelijke richting over het midden van de Willeke Joostenstraat 

tot de Galgestraat, gaat in noordoostelijke richting over het midden en 

het verlengde van de Galgestraat tot het verlengde van het Heistraatje 

en in noordwestelijke richting over het verlengde, het midden en het 

verlengde van het Heistraatje tot de spoorlijn Roosendaal-Lage 

Zwaluwe.
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Vervolgens gaat de grens in zuidwestelijke richting over het midden van

de spoorlijn Roosendaal-Lage Zwaluwe tot de gemeentegrens tussen 

Halderberge en Roosendaal, in noordwestelijke richtingen over de 

gemeentegrens tussen Halderberge en Roosendaal tot het Mark-

Vlietkanaal, in noordwestelijke richting door het Mark-Vlietkanaal tot de

Roosendaalsevliet, gaat in noordwestelijke richting door de 

Roosendaalsevliet tot een punt 150 meter ten westen van het 

verlengde van de Eerste Kruisweg, gaat in noordoostelijke richting langs

de westzijde op een afstand van 150 meter van het verlengde en het 

midden van de Eerste Kruisweg tot een punt 150 meter van de 

Noordzeedijk, gaat in noordwestelijke richting op een afstand van 150 

meter van de Noordzeedijk tot de Galgendijk die de scheiding vormt 

tussen de Willemspolder en de Polder Nieuw- en Oud Beaumond en 

gaat in noordoostelijke richtingen over de Galgendijk tot een punt 525 

meter ten zuidoosten van Rijksweg A29.

De grens gaat in noordoostelijke richting in een rechte lijn naar het 

midden van de Dintel, gaat in zuidoostelijke richting door het midden 

van de Dintel tot aan de Keenehaven en in noordoostelijke en 

noordelijke richting door het midden van de Keenehaven tot aan het 

punt, waar de Martenskreek in de Keenehaven uitmondt. Vanaf dit punt

gaat de grens in een rechte lijn in zuidoostelijke richting naar de sloot, 

die de scheiding vormt van perceel sectie A no. 48 en no. 49 en door 

het midden van die sloot, kruist de Nieuwlandse Dijk, komt vervolgens 

op het midden van de Weeldijk, volgt het midden van deze dijk in 

noordoostelijke richting tot voor de scheidingssloot van de percelen 

sectie C no. 33 en no. 34. De grens gaat in zuidoostelijke richting door 

laatstgenoemde scheidingssloot tot in de Kreekvliet, gaat in 

noordoostelijke en oostelijke richting door de Kreekvliet tot aan de 

Vlietweg, gaat in zuidoostelijke richting over het midden van de 

Vlietweg tot Rijksweg A17 en gaat in noordoostelijke richting over het 

midden van Rijksweg A17 tot de voormalige gemeentegrens tussen 
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Klundert en Standdaarbuiten (=Groeneweg) en volgt deze voormalige 

gemeentegrens in zuidoostelijke richting tot in de rivier de Mark.

Tenslotte gaat de grens in overwegend oostelijke richting door het 

midden van de rivier de Mark tot de Laaksche Vaart, dit is het punt van 

uitgang.

Gezien en goedgekeurd door de Bisschop op 11 maart 2014 (nr. 

21/56/2014)

2014

Sint Norbertusparochie, Roosendaal

Op 1 januari 2014 is opgericht de Sint Norbertusparochie te 

Roosendaal, ontstaan door samenvoeging van de parochie van Onze 

Lieve Vrouw, parochie De Ark en de Emmaüsparochie, alle te 

Roosendaal. Het oprichtingsdecreet is door de Bisschop ondertekend 

op 18 december 2013 (nr. 21/230/2013).

Grensbeschrijving

De grens begint op een punt in de Nieuwe Roosendaalsche Vliet, waar 

de gemeentegrens tussen Steenbergen, Halderberge en Roosendaal 

elkaar ontmoeten.

Vanaf dit punt gaat de grens in zuidoostelijke, oostelijke, noordelijke en 

oostelijke richting over de gemeentegrens tussen Halderberge en 

Roosendaal tot de spoorlijn Roosendaal-Rotterdam en volgt deze 

spoorlijn in noordoostelijke richting tot de Rietvaart, gaat in 

overwegend zuidelijke richting door de Rietvaart, resp. het loopje van 
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de Riet tot de Leemstraat, gaat in oostelijke richting over het midden en

het verlengde van de Leemstraat tot de gemeentegrens tussen 

Roosendaal en Rucphen en volgt deze gemeentegrens in zuidelijke 

richtingen (de Hellemonsdreef en de Langedijksestraat) tot De 

Schietbaan, gaat in oostelijke richting (verlaat hier de gemeentegrens) 

over het midden van De Schietbaan tot de Zeepestraat, gaat in 

zuidelijke richting over het midden van de Zeepestraat tot de 

verbindingsweg tussen deze straat en de Achtmaalsebaan, gaat in 

westelijke richting over het midden van genoemde verbindingsweg tot 

de Achtmaalsebaan, gaat in zuidoostelijke richting achter langs de 

bebouwing staande aan de westzijde van de Achtmaalsebaan tot voor 

de Nederheide, gaat in westelijke richting achter langs de bebouwing 

staande aan de noordzijde van de Nederheide tot waar deze weg naar 

het noorden afbuigt, bij de Krampenloop en volgt in zuidelijke richting 

de Krampenloop tot waar deze in oostelijke richting afbuigt.

De grens gaat vanaf dit punt in een rechte zuidoostelijke lijn naar het 

punt op de Antwerpsebaan, waar de verbindingsweg met de Plattebaan

op de Antwerpsebaan uitkomt. In zuidwestelijke richting gaat de grens 

over de Antwerpsebaan tot de rijksgrens met België en volgt dan in 

westelijke richting de rijksgrens tot grenspaal 241 (daar waar de 

Nigtestraat op de rijksgrens met België uitkomt). In noordelijke en 

noordwestelijke richting volgt de grens de voormalige gemeentegrens 

tussen Wouw en Roosendaal tot de Zwanenburgstraat en gaat in 

noordelijke richting over het midden van de Zwanenburgstraat tot de 

Zwaluwstraat, gaat in noordwestelijke richting over het midden van de 

Zwaluwstraat tot het midden van de Rietgoorsestraat. 

Vervolgens gaat de grens in noordoostelijke richting het midden van de 

Rietgoorsestraat tot aan het kruispunt Bergsebaan/Haiinksestraat/ 

Rietgoorsestraat, gaat in noordwestelijke richting langs de oostzijde van

de Haiinksestraat tot Rijksweg A58 (met dien verstande dat de huizen 
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aan beide zijden van de Haiinksestraat behoren tot de parochie Onze 

Lieve Vrouw in het Woud te Wouw), gaat in noordoostelijke richting 

over het midden van de Rijksweg A58 tot de Engebeek, gaat in 

noordelijke en noordoostelijke richting door het midden van de 

Engebeek tot de Evertkreek en gaat in noordelijke richting door het 

midden van de Evertkreek tot de gemeentegrens tussen Steenbergen 

en Roosendaal.

Tenslotte gaat de grens in noordoostelijke richting over de 

gemeentegrens tussen Steenbergen en Roosendaal tot de 

gemeentegrens van Halderberge in de Nieuwe Roosendaalsche Vliet, 

dit is het punt van uitgang.

Gezien en goedgekeurd door de Bisschop op 5 februari 2014 (nr. 

21/23/2014).

Parochie van de H. Drie-eenheid te Klein-Zundert

Op 1 januari 2014 is opgericht de Parochie van de H. Drie-eenheid te 

Klein-Zundert, ontstaan door samenvoeging van de parochies van de H.

Cornelius te Achtmaal, de H. Willibrordus te Klein-Zundert en Onze 

Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te Wernhout. Het 

oprichtingsdecreet is door de Bisschop ondertekend op 18 december 

2013 (nr. 21/231/2013).

62



2015

Interparochiële Caritasinstelling Rijsbergen-

Zundert

Op 1 januari 2015 is opgericht de Interparochiële Caritasinstelling 

Rijsbergen-Zundert, ontstaan door samenvoeging van de parochiële 

caritasinstellingen van de Parochie van de H. Bavo te Rijsbergen en de 

Parochie van de H. Trudo te Zundert. Het oprichtingsdecreet is door de 

Bisschop ondertekend op 29 december 2014 (nr. 21/250/2014).

Op 1 mei 2015 is opgericht de parochiële caritasinstelling van de 

Sint Elisabethparochie te Raamsdonksveer (PCI Sint 

Elisabethparochie). In deze parochie, opgericht op 1 januari 2012, 

bestond nog geen eigen parochiële caritasinstelling. Het 

oprichtingsdecreet is door de Bisschop ondertekend op 16 april 2015 

(nr. 21/62/2015).

2016

Parochie van de H. Familie, Breda

Op 1 januari 2016 is opgericht de Parochie van de Heilige Familie te

Breda, ontstaan door samenvoeging van de Jeruzalemparochie te
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Breda, de parochie van de H. Maria ten Hemelopneming te Bavel en de 

parochie van de H Laurentius te Ulvenhout. Gelijktijdig is ook de PCI van

de Parochie van de Heilige Familie opgericht, ontstaan door 

samenvoeging van de parochiële caritasinstellingen van genoemde 

parochies. Het oprichtingsdecreet is door de Bisschop ondertekend op 

22 december 2015 (nr. 21/203/2015).

Grensbeschrijving

De grens begint op een punt waar het verlengde van de Molenley en 

het verlengde van de Leijweg elkaar ontmoeten.

Vanaf dit punt in zuidoostelijke richting over het verlengde en het 

midden van de Leijweg tot de gemeentegrens tussen Breda en Gilze en

Rijen (de Molenschotse Broeklei).

Door het midden van de Molenschotse Broeklei tot het meest zuidelijke

punt daarvan. Van daar in rechte lijn zuidwaarts tot de Aardstraat.

Over het midden van de Aardstraat in zuidelijke richting tot Lijndonk. 

Over het midden van Lijndonk in westelijke richting tot de 

Lijndonkseweg. Van daar parallel aan en ten oosten van de Lage Aard 

zuidwaarts tot aan de Gilzewouwerbeek. Door het midden van de 

Gilzewouwerbeek westwaarts tot de Lage Aard.Over het midden van de

Lage Aard zuidwaarts tot de bocht nabij de Rijksweg A58.

Aan de overkant van de Rijksweg A58 van het grenspunt tussen De Aard

en de Rimpelaar in zuidwestelijke richting tot het grenspunt tussen 

Gilzeweg en Bavelseweg. Van daar parallel aan en ten westen van het 

Burgtsebaantje in zuidwestelijke richting tot de Royaaldreef. Van daar in

rechte lijn zuidwestwaarts tot het kruispunt met de Chaamse Dreef en 

de Valkenburgseweg.Over het midden van de Valkenburgseweg 

westwaarts tot de Couwelaarse Beek. Van daar parallel aan en ten 

westen en noorden van de Valkenberg zuidwaarts en westwaarts tot de

Chaamse Beek. Door het midden van de Chaamse Beek zuidwaarts tot 

een punt ten oosten van het hoekpunt Vroente en (het westelijke 

64



traject van) de Heistraat. Van daar in rechte lijn westwaarts tot het 

oostelijke traject van de Heistraat.

Over het midden van de Heistraat tot de splitsing van de Oude

Bredasebaan en de Goudbergseweg. Van daar in zuidelijke richting tot 

waar de Grazenseweg en de Hemelstraat samenkomen. Over het 

midden van de Grazenseweg zuidwaarts tot waar die weg westwaarts 

afbuigt. Van daar zuidwaarts richting Oosteind tot grenspaal 216 op de 

rijksgrens Nederland-België.

Over de rijksgrens Nederland-België in noordwestelijke richtingen tot 

grenspaal 220 (door het midden van de Strijbeeksche Beek tot waar die 

uitmondt in de Mark; noordwaarts tot het punt waar de Mark het 

verlengde van de Kerzelseweg kruist; tot het kruispunt van Dreef, 

Galderseweg en Kerzelseweg; over het midden van de Kerzelseweg tot 

het hoekpunt met Heieinde; in rechte lijn zuidwestelijk tot grenspaal 

220).

In rechte lijn naar de hoek Rijsbergsebaan-Kerzelseweg. Over het 

midden van de Rijsbergsebaan en de Oude Rijsbergsebaan tot Rijksweg

A27. Over het midden van de Oude Rijsbergsebaan tot kruispunt met 

de Zwaantjesweg en de Verlengde Heistraat. Over het verlengde en 

midden van de Galdersedreef noordoostwaarts tot kruispunt met de 

Oude Postbaan en de Lange Dreef. Over het midden van de Lange 

Dreef noordwaarts tot de Bouvignedreef. Over het midden van de 

Bouvignedreef westwaarts tot de Overaseweg. Over het midden van de 

Overaseweg zuidwestwaarts tot waar deze zuidwaarts ombuigt.

Van daar in rechte lijn noordwaarts tot de rivier de Aa of Weerijs.

Door het midden van de rivier de Aa of Weerijs in noordoostelijke 

richtingen tot in de Singelgracht. Door het midden van de Singelgracht 

in overwegend zuidoostelijke richting en daarna in noordoostelijke 

richting tot op de brug over de Singelgracht in de Claudius Prinsenlaan.
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Over het midden van de Claudius Prinsenlaan in oostelijke en 

zuidoostelijke richting tot de Franklin Rooseveltlaan. Over het midden 

van de Franklin Rooseveltlaan in oostelijke richting tot de 

Bavelseparklaan. Over het midden van de Bavelseparklaan tot de 

Molenley. Door het midden en verlengde van de Molenley oostwaarts 

tot het verlengde van de Leijweg, beginpunt van deze 

grensomschrijving.

Gezien en goedgekeurd door de Bisschop op 31 mei 2016 (nr. 

21/107/2016).

2017

Interparochiële Caritasinstelling Regio Alphen-

Gilze 

Op 1 januari 2017 is opgericht de Interparochiële Caritasinstelling 

Regio Alphen-Gilze, ontstaan uit een samenvoeging van de parochiële 

caritasinstellingen van de parochies van de H. Willibrordus te Alphen, 

Onze Lieve Vrouw van Bijstand te Baarle-Nassau, de H. Antonius Abt te 

Chaam, Sint Petrus’ Banden te Gilze en de H. Bernardus te Ulicoten. De 

parochie van de H. Antonius Abt te Riel participeert ook in de deze 

nieuw opgerichte instelling, maar had op het moment van oprichting 

zelf geen parochiële caritasinstelling. Het oprichtingsdecreet is door de 

Bisschop ondertekend op 22 december 2016 (nr. 116/54/2016).
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Sint Franciscusparochie, Sint Willebrord

Op 1 januari 2017 is opgericht de Sint Franciscusparochie te Sint 

Willebrord (gemeente Rucphen), ontstaan door samenvoeging van de 

parochies van de H. Martinus te Rucphen, de H. Martinus te Schijf, de H.

Johannes de Doper te Sprundel, de H. Willibrordus te Sint Willebrord en

H. Maria Boodschap te Zegge. Het oprichtingsdecreet is door de 

Bisschop ondertekend op 23 december 2016 (nr. 117/54/2016).

Grensbeschrijving

De grens begint op een punt op Rijksweg A58, waar de 

gemeentegrenzen tussen Etten-Leur en Rucphen elkaar ontmoeten.

Vanaf dit punt gaat de grens in zuidelijke en oostelijke richtingen over 

de gemeentegrens tussen Etten-Leur en Rucphen tot de 

Oosteindseweg, waar deze gemeentegrens de gemeentegrens van 

Zundert ontmoet, gaat in zuidwestelijke en noordwestelijke richting 

over de gemeentegrens tussen Rucphen en Zundert tot de 

Zundertseweg (N638), gaat in zuidoostelijke richting over het midden 

van de Zundertseweg tot kilometerpaal 8, nabij Camping Priem 

(voorheen de Zwaan) en gaat in een rechte lijn in zuidwestelijke richting

naar de landsgrens tussen Nederland en België bij grenspaal 237.

Vervolgens gaat de grens in noordwestelijke en zuidwestelijke richting 

over de landsgrens tussen Nederland en België tot de Antwerpsebaan, 

gaat in noordoostelijke richting over het midden en het verlengde van 

de Antwerpsebaan tot de voormalige verbindingsweg met de 

Plattebaan (de Krampenloop buigt hier van zuidelijke naar westelijke 

richting), de grens gaat in noordelijke richting over de Krampenloop tot 

de Nederheide, gaat in noordelijke richting over de Nederheide tot deze

naar het oosten afbuigt, gaat in oostelijke richting achter de bebouwing 
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staande aan de noordzijde van de Nederheide tot de Achtmaalsebaan, 

gaat in noordwestelijker richting achter langs de bebouwing aan de 

westzijde van de Achtmaalsebaan tot de verbindingsweg tussen de 

Achtmaalsebaan en de Zeepestraat, gaat in oostelijke richting over 

genoemde verbindingsweg tot de Zeepestraat en gaat in 

noordoostelijke richting over het midden van de Zeepestraat tot De 

Schietbaan.

De grens gaat in westelijke richting over het midden van De Schietbaan 

tot de Langendijksestraat, tevens gemeentegrens tussen Roosendaal en

Rucphen, gaat in noordelijke, westelijke en noordelijke richtingen over 

de gemeentegrens tussen Roosendaal en Rucphen tot de Leemstraat, 

gaat in noordwestelijke richting over het midden van de Leemstraat tot 

het loopje van de Riet, gaat in overwegend noordelijke richting door het

loopje van de Riet resp. de Rietvaart tot de spoorlijn Roosendaal-

Rotterdam, gaat in noordoostelijke richting over de spoorlijn 

Roosendaal-Rotterdam tot het verlengde van het Heistraatje en gaat in 

zuidoostelijke richting over het verlengde en het midden van het 

Heistraatje tot het verlengde van de Galgestraat.

Vervolgens gaat de grens in zuidwestelijke richting over het verlengde 

en het midden van de Galgestraat tot de Willeke Joostenstraat, gaat in 

zuidoostelijke richting over het midden van de Willeke Joostenstraat tot 

de gemeentegrens tussen Halderberge en Rucphen, gaat in 

zuidwestelijke richting over de gemeentegrens tussen Halderberge en 

Rucphen tot de Spoorstraat, gaat in zuidwestelijke richting over het 

verlengde van de gemeentegrens tussen Halderberge en Rucphen tot 

de Heimolendreef, gaat in noordoostelijke richting over het midden van

de Heimolendreef tot De Brand en gaat vanaf dat punt in 

noordoostelijke en noordwestelijke richting over het verlengde en het 

midden van de Zwartesloot tot Rijksweg A58.

Tenslotte gaat de grens in noordoostelijke richting over Rijksweg A58 

tot de gemeentegrens tussen Etten-Leur en Rucphen, dit is het punt 
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van uitgang.

Gezien en goedgekeurd door de Bisschop op 7 februari 2017 (nr. 

45/54/2017).

Geen grensbeschrijvingen meer vanaf 2018

Vanaf 2018 wordt er niet meer gewerkt met grensbeschrijvingen. 

Eerder vormden parochiefusies aanleiding om geografische grenzen te 

definiëren. Tegenwoordig wordt gewerkt met stratenlijsten die 

opvraagbaar zijn via KASKI.

2018

Parochiële caritasinstelling van de Sint 

Franciscusparochie 

Op 1 januari 2018 is opgericht de parochiële caritasinstelling van de 

Sint Franciscusparochie (PCI Sint Franciscusparochie), ontstaan door 

samenvoeging van de parochiële caritasinstellingen van de parochies 

van de H. Martinus te Rucphen, de H. Martinus te Schijf, de H. Johannes 

de Doper te Sprundel, de H. Willibrordus te Sint Willebrord en H. Maria 

Boodschap te Zegge. Het oprichtingsdecreet is door de Bisschop 

ondertekend op 18 december 2017 (nr. 330/54/2017).
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2019

Parochie H. Maria Magdalena 

Op 1 januari 2019 is opgericht de Parochie H. Maria Magdalena, 

ontstaan door samenvoeging van de Nazarethparochie te Breda en de 

Parochie van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming te Prinsenbeek. 

Gelijktijdig is ook de PCI van de Parochie Heilige Maria Magdalena 

opgericht, ontstaan door samenvoeging van de parochiële 

caritasinstellingen van genoemde parochies. Het oprichtingsdecreet is 

door de Bisschop ondertekend op 20 december 2018 (nr. 333/54/2018).

2020

Parochie Sint Jan de Doper 

Op 1 januari 2020 is opgericht de Parochie Sint Jan de Doper, 

ontstaan uit door samenvoeging van de parochies van de H. 

Willibrordus te Alphen, Onze Lieve Vrouw van Bijstand te Baarle-

Nassau, de H. Antonius Abt te Chaam, Sint Petrus’ Banden te Gilze, de 

H. Antonius Abt te Riel en de H. Bernardus te Ulicoten. Het 

oprichtingsdecreet is door de Bisschop ondertekend op 10 december 

2019 (nr. 349/54/2019).
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Onttrekking van kerken aan de eredienst

2013

In de periode van 2013 – 2019 zijn de volgende kerken en kapellen aan 

de eredienst onttrokken en teruggebracht tot een profaan, niet 

onwaardig gebruik. N.B.: In een aantal gevallen gaat het om een 

“onttrekking met terugwerkende kracht”, waarbij de akte van 

ontrekking ondertekend is op een later datum.

1 oktober 2013: de kerk van de H. Antonius van Padua te Sluiskil. De 

akte van onttrekking is door de Bisschop ondertekend op 1 oktober 

2013 (nr. 21/188/2013).

1 november 2013: de kerk van Onze Lieve Vrouw Visitatie te Westdorpe.

De akte van onttrekking is door de Bisschop ondertekend op 31 

oktober 2013 (nr. 21/207/2013).

18 december 2013: de kerk van de H. Gerardus Majella te Hulten. De 

akte van onttrekking is door de Bisschop ondertekend op 16 december 

2013 (nr. 21/228/2013).
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2014

1 januari 2014: de kerk van de H. Willibrordus te Hooge Zwaluwe. De 

akte van onttrekking is door de Bisschop ondertekend op 19 december 

2013 (nr. 21/232/2013).

11 maart 2014: de kerk van het H. Hart van Jezus te Langeweg. De akte 

van onttrekking is door de Bisschop ondertekend op 2 april 2014 (nr. 

21/70/2014).

20 maart 2014: de kerk van de H. Maagd Maria in Willemstad. De akte 

van onttrekking is door de Bisschop ondertekend op 2 april 2014 (nr. 

21/71/2014).

7 april 2014: de kerk van de H. Joseph te Noordhoek. De akte van 

onttrekking is door de Bisschop ondertekend op 9 april 2014 (nr. 

21/76/2014).

3 juni 2014: de kerk van de H. Gregorius de Grote te Axel. De akte van 

onttrekking is door de Bisschop ondertekend op 4 juni 2014 (nr. 

21/116/2014).

2015

15 mei 2015: de kerk van de H. Theresia van het Kind Jezus te 

Moerstraten. De akte van onttrekking is door de Bisschop van Breda 

ondertekend op 18 mei 2015 (nr. 21/77/2015).
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1 juni 2015: de kerk van de H. Johannes de Doper te Standdaarbuiten. 

De akte van onttrekking is door de Bisschop ondertekend op 9 juni 

2015 (nr. 21/97/2015).

5 juni 2015: de kerk van de H. Eligius te Hoofdplaat. De akte van 

onttrekking is door de Bisschop ondertekend op 12 juni 2015 (nr. 

21/101/2015).

11 augustus 2015: de kapel van het voormalig klooster van de Zusters 

Franciscanessen aan de Langeweg te Kruisland. De akte van onttrekking

is door de Bisschop ondertekend op 20 augustus 2015 (nr. 

21/133/2015).

2016

1 maart 2016: de Bethlehemkerk te Breda. De akte van onttrekking is 

door de Bisschop ondertekend op 29 februari 2016 (nr. 21/34/2016).

18 maart 2016: de kerk van de H. Hubertus te Dongen-Vaart. De akte 

van onttrekking is door de Bisschop ondertekend op 18 maart 2016 

(21/54/2016).

29 maart 2016: de kerk van de H.H. Martelaren van Gorcum te 

Stampersgat. De akte van onttrekking is door de Bisschop ondertekend 

op 20 maart 2017 (nr. 111/54/2017).
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12 mei 2016: de kerk van de H. Cornelius te Welberg. De akte van 

onttrekking is door de Bisschop ondertekend op 30 maart 2017 (nr. 

95/54/2017).

12 mei 2016: de kerk van de H.H. Petrus en Paulus te Dinteloord. De 

akte van onttrekking is door de Bisschop ondertekend op 13 april 2017 

(118/54/2017).

16 december 2016: de kerk van de H. Maria (Onze Lieve Vrouw van de 

Rozenkrans) te Oosterhout. De akte van onttrekking is door de 

Bisschop ondertekend op 16 december 2016 (nr. 111/54/2016).

29 december 2016: de kerk van het H. Sacrament te Breda. De akte van 

onttrekking is door de Bisschop ondertekend op 29 december 2016 (nr.

80/25/2016).

2017

24 april 2017: de Grote Kapel van het voormalige moederhuis ‘Maria 

Mater Dei’ van de Zusters Franciscanessen van Alles voor Allen aan de 

Mgr. Hopmansstraat te Breda. De akte van onttrekking is door de 

Bisschop ondertekend op 24 april 2017 (nr. 130/54/2017).
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2018

29 maart 2018: de kerk van de H. Maria Hemelvaart te Sas van Gent. De

akte van onttrekking is door de Bisschop ondertekend op 17 april 2018 

(nr. 112/54/2018).

29 juni 2018: de kerk van de H. Johannes de Doper te Sint Jansteen. De 

akte van onttrekking is door de Bisschop ondertekend op 23 juli 2018 

(nr. 190/54/2020).

31 augustus 2018: de kerk van de H. Gerardus Majella te Terhole. De 

akte van onttrekking is door de Bisschop ondertekend op 24 september

2018 (nr. 271/54/2018).

21 september 2018: de kerk van de H. Jozef Werkman te Sleeuwijk. De 

akte van onttrekking is door de Bisschop ondertekend op 24 september

2018 (nr. 268/54/2018).

2019

20 januari 2019: het deel van de kerk van de H. Antonius Abt te 

Terheijden dat gelegen is achter de scheidingswand in het (voormalige) 

schip van de kerk en dat thans ‘Zaal De Abt’ genoemd wordt. De akte 

van onttrekking is door de Bisschop ondertekend op 28 maart 2019 (nr.

30/54/2019).
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1 juni 2019: de kapel van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand 

te Breda. Het decreet van onttrekking is door de Bisschop ondertekend 

op 5 december 2019 (nr. 366/54/2019).

17 december 2019: de kerk van de H. Maagd Maria Onbevlekt 

Ontvangen te Biervliet. De akte van onttrekking is door de Bisschop 

ondertekend op 11 maart 2020 (nr. 79/54/2020).

Voorts heeft de Bisschop van Gent, Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr.

Luc van Looy SDB, op 1 juli 2019 de kerk van Onze Lieve Vrouw 

Geboorte in Overslag, België (gemeente Wachtebeke) aan de eredienst 

onttrokken. Door de meeste christengelovigen die woonachtig zijn in 

het Nederlandse deel van Overslag – het deel dat formeel tot de 

Elisabeth-parochie van Midden-Zeeuws-Vlaanderen behoort – werd 

deze kerk als parochiekerk beschouwd. Het Nederlandse deel van 

Overslag heeft immers nooit een eigen parochie gevormd of een eigen 

parochiekerk gehad. Wel heeft Overslag sinds de tweede helft van de 

negentiende eeuw een eigen, in het Bisdom Breda gelegen en nog altijd

bestaande parochieel armbestuur/caritasinstelling.
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Statuten van de Regionale Caritasinstelling

Breda

2013

Preambule

De Regionale Caritasinstelling Breda is opgericht door Mgr. H.C.A. Ernst,

bisschop van Breda, met een beschikking van 16 december 1968 (nr. ES

513/68). De oprichting is van kracht geworden met ingang van 1 januari 

1969. Het toenmalige ‘Reglement voor een regionale charitasinstelling 

in het bisdom Breda’ (goedgekeurd op 14 april 1968) is in dezelfde 

beschikking voor de Regionale Caritasinstelling Breda verbindend 

verklaard. Thans komt het geschikt voor aan de Regionale 

Caritasinstelling Breda nieuwe, aan de tijd aangepaste statuten te 

geven, welke met ingang van heden in werking treden.

I. Begrippen

Artikel 1

In deze statuten wordt verstaan onder:

1. Caritas: Het vanuit de christelijke overtuiging gestalte geven aan

de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de 

samenleving door aandacht te wijden aan de concrete noden 
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en behoeften van personen en groepen van personen en 

daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale 

rechtvaardigheid (cf. canon 222 CIC).

2. Caritasinstelling: De publieke kerkelijke rechtspersoon in de zin 

van canon 116 CIC, zijnde een zelfstandig onderdeel van het 

R.K. Kerkgenootschap, in de zin van artikel 7 van het Reglement 

voor het R.K. Kerkgenootschap in Nederland (1996), welke als 

gevolg van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als 

zodanig is erkend als rechtspersoon naar Nederlands recht, en 

welke de beoefening en bevordering van caritas ten doel heeft. 

Hieronder worden verstaan de parochiële, de interparochiële 

en de regionale caritasinstelling.

3. Parochiële caritasinstelling: De caritasinstelling, die door 

oprichting en/of krachtens haar oprichtingsbrief verbonden is 

aan een parochie en voorheen ook een parochieel armbestuur 

genoemd kan zijn.

4. Interparochiële caritasinstelling: De caritasinstelling, die door 

oprichting en/of krachtens haar oprichtingsbrief verbonden is 

aan twee of meer parochies, welke geen eigen parochiële 

caritasinstelling hebben.

5. De regionale caritasinstelling: Het samenwerkingsverband van 

bepaalde parochiële caritasinstellingen welke door de bisschop 

opgericht is als een publieke kerkelijke rechtspersoon in de zin 

van canon 116 CIC zijnde een zelfstandig onderdeel van het R.K.

Kerkgenootschap in de zin van artikel 7 van het Reglement voor 

het R.K. Kerkgenootschap in Nederland (1996), welke als gevolg 

van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als 

rechtspersoon naar Nederlands recht is erkend.

6. Bisschop: de bisschop van Breda.

II. Doel en taak van de Regionale Caritasinstelling
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Artikel 2

De Regionale Caritasinstelling Breda heeft met inachtneming van de 

door de bisschop gestelde regels ten doel:

a) het overleggen over het algemene beleid ten aanzien van de 

caritas in de parochies van Bavel, Breda, Prinsenbeek en 

Ulvenhout;

b) het stimuleren van de uitoefening van werken van caritas in de 

in art. 2a genoemde parochies;

c) het behartigen van de gezamenlijke belangen van de 

aangesloten caritasinstellingen;

d) hulp en begeleiding te verlenen aan individuele personen, 

gezinnen of groepen welke in financiële en / of geestelijke nood 

verkeren en waarin overheidsvoorzieningen en andere 

voorliggende voorzieningen niet of voorlopig niet voldoen. 

Deze hulp en begeleiding is aanvullend op die van de 

(inter)parochiële caritasinstelling en wordt pas verleend als:

- de behandeling van een hulpvraag niet is toe te wijzen aan een

parochie;

• de (inter)parochiële caritasinstelling de last niet kan dragen;

• de hulpverlening parochieoverschrijdend is.

Artikel 3

De Regionale Caritasinstelling Breda tracht haar doel te bereiken door:

a) het adviseren van de aangesloten caritasinstellingen en hen op 

andere wijzen behulpzaam te zijn bij hun in het Algemeen 

Reglement voor het bestuur van een (inter)parochiële 

caritasinstelling aangegeven taken;

b) het behartigen van de belangen van de aangesloten 

caritasinstellingen bij de kerkelijke en burgerlijke overheid en bij

de katholieke en niet-katholieke instellingen;
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c) het houden van regelmatig onderling overleg van de 

caritasinstellingen en /of de diaconale werkgroepen over het 

beleid t.a.v. caritas en diaconie;

d) het verlenen van medewerking aan de uitvoering van diocesaan

beleid op het gebied van caritas en diaconie.

III. Lidmaatschap

Artikel 4

1. Leden kunnen zijn (inter)parochiële caritasinstellingen binnen 

het werkgebied van de regionale caritasinstelling.

2. Met ingang van heden maken van de regionale caritasinstelling

Breda deel uit als lid de parochiële caritasinstellingen van de 

parochie van de H. Maria Hemelvaart te Bavel, van de parochie 

van de H. Augustinus te Breda, van de parochie van de H. 

Laurentius te Ulvenhout, van de parochie van O.L. Vrouw ten 

Hemelopneming te Prinsenbeek, van de Nazarethparochie te

Breda, van de parochie Breda-Centrum te Breda en van de 

Jeruzalemparochie te Breda.

3. Het lidmaatschap wordt verkregen door toelating als lid door de

algemene ledenvergadering die daartoe nadere voorwaarden 

kan stellen.

4. Het lidmaatschap wordt beëindigd:

a) door opzegging door het lid, welke slechts kan geschieden 

met inachtneming van een termijn van zes maanden en per 

het eind van het lopende dienstjaar;

b) door opheffing of ontbinding van de caritasinstelling;

c) door een besluit van de algemene ledenvergadering, indien 

een lid op ernstige wijze zijn plichten, die uit het 

lidmaatschap voortvloeien, heeft verwaarloosd of heeft 

gehandeld in strijd met het doel van de regionale 

caritasinstelling.
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d) Indien het lidmaatschap van een caritasinstelling wordt 

beëindigd, is vooraf de goedkeuring van de bisschop 

vereist.

e) Wanneer het lidmaatschap in de loop van het dienstjaar 

eindigt, blijven bijdragen van financiële aard voor het gehele

lopende dienstjaar verschuldigd.

Artikel 5

1. Ieder lid wordt vertegenwoordigd door twee afgevaardigden, 

die door het betreffende lid zelf, mits schriftelijk, worden 

aangewezen. Het betreffende lid wordt geacht op een algemene

ledenvergadering vertegenwoordigd te zijn, ook indien slechts 

één van zijn afgevaardigden aanwezig is.

2. Ieder der vertegenwoordigende afgevaardigden heeft het recht 

één stem uit te brengen in de algemene ledenvergadering. 

Stemmen bij volmacht is geoorloofd, mits de volmacht ten 

genoegen van de voorzitter is aangetoond.

3. De algemene ledenvergadering kan het aantal afgevaardigden 

wijzigen.

IV. De algemene ledenvergadering

Artikel 6

1. De algemene ledenvergadering wordt tenminste twee keer per 

jaar gehouden en voorts zo dikwijls als het bestuur of tenminste

vier afgevaardigden, die dit schriftelijk en onder opgave van 

redenen aan het bestuur te kennen geven, zulks nodig 

oordelen. In het laatste geval is het bestuur verplicht om de 

algemene ledenvergadering binnen dertig dagen na ontvangst 

van het verzoek bijeen te roepen.

2. Namens het bestuur roept de voorzitter van het bestuur de 

algemene ledenvergadering bijeen. De convocatie en de agenda
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van de algemene ledenvergadering moeten tenminste tien 

dagen vóór de dag van de vergadering zijn verzonden.

3. De voorzitter en de secretaris van het bestuur zijn tevens 

voorzitter en secretaris van de algemene ledenvergadering.

4. Een bestuurslid, die geen afgevaardigde is, neemt deel aan de 

algemene ledenvergadering en heeft een adviserende stem.

Artikel 7

1. Alle besluiten worden genomen door de volstrekte 

meerderheid (= meer dan de helft) van de aanwezige 

afgevaardigden als bedoeld in artikel 5.

2. In een vergadering, waarin niet meer dan de helft van de leden 

vertegenwoordigd is, kunnen geen geldige besluiten worden 

genomen. De voorzitter is dan bevoegd om binnen veertien 

dagen een algemene ledenvergadering bijeen te roepen, waarin

over dezelfde onderwerpen geldige besluiten kunnen worden 

genomen ongeacht het aantal vertegenwoordigde leden.

3. In dringende omstandigheden kunnen ook buiten de 

vergadering schriftelijk besluiten worden genomen door de 

volstrekte meerderheid van alle afgevaardigden.

4. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een der 

aanwezige afgevaardigden schriftelijke stemming verlangt.

5. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht 

te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen 

beslist het lot.

6. Door de secretaris worden van het verhandelde in elke 

vergadering notulen gehouden, welke in de eerstvolgende 

vergadering worden vastgesteld en getekend door de voorzitter

en secretaris.

7. Van schriftelijk genomen besluiten wordt in de eerstvolgende 

vergadering melding gemaakt; zij worden in de notulen van 

deze vergadering opgenomen.
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Artikel 8

1. De algemene ledenvergadering stelt, na overleg met het 

bestuur, het algemene beleid van de regionale caritasinstelling 

vast.

2. Aan de algemene ledenvergadering komen in ieder geval de 

volgende bevoegdheden toe:

a) het toelaten van leden, in overeenstemming met artikel 4, 

lid 3;

b) het wijzigen van het aantal afgevaardigden, in 

overeenstemming met artikel 5, lid 3;

c) het kiezen en het ontslaan van bestuursleden, in 

overeenstemming met artikel 11 en 13;

d) het vaststellen van de begroting en van de rekening en 

verantwoording, overeenkomstig artikel 23 en 24;

e) het machtigen van het bestuur voor het doen van uitgaven 

die niet op de goedgekeurde begroting voorkomen of de 

daarvoor toegestane bedragen overschrijden, 

overeenkomstig artikel 23, lid 5;

f) het machtigen van het bestuur voor daden, die de grenzen 

van het gewone beheer te buiten gaan, overeenkomstig 

artikel 21;

g) het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de 

regionale caritasinstelling overeenkomstig artikel 29.

Artikel 9

Indien besluiten van de algemene ledenvergadering in strijd zijn met de

kerkelijke wetten of met het algemene belang van de regionale 

caritasinstelling, de caritasinstellingen of van het bisdom, kan de 

bisschop deze besluiten vernietigen of de uitvoering daarvan 

opschorten.
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Artikel 10

De algemene ledenvergadering is bevoegd voor de gewone werkwijze 

en de nodig geoordeelde regelen en voorschriften een huishoudelijk 

reglement vast te stellen, dat geen bepalingen mag bevatten in strijd 

met deze statuten.

V. Samenstelling van het bestuur

Artikel 11

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen, die door de 

algemene ledenvergadering worden gekozen, en worden 

voorgedragen ter benoeming door de bisschop.

2. Uiterlijk vier weken voor de algemene ledenvergadering die 

gehouden wordt in de laatste drie maanden van het dienstjaar, 

doet het bestuur aan de leden schriftelijk een voordracht 

toekomen, vermeldende de naam van de kandidaat voor elke 

vacature.

3. De leden hebben het recht deze voordracht voor elke vacature 

te doen aanvullen met één of meer door hen zelf gewenste 

kandidaten, mits het verzoek daartoe uitgaat van tenminste 

twee leden en dit verzoek uiterlijk twintig dagen voor de dag 

van de betreffende vergadering bij de secretaris van de 

regionale caritasinstelling is ingediend.

4. Uit de personen, welke voorkomen op de aldus aangevulde 

voordracht welke tenminste tien dagen voor de dag van de 

betreffende vergadering aan alle leden moet zijn toegezonden, 

worden de bestuursleden gekozen.

5. De verkiezing geschiedt per vacature, waarbij de voorzitter als 

zodanig wordt gekozen. De kandidaat, die de meeste stemmen 

behaalt is gekozen. Bij staken van de stemmen beslist het lot.

6. De gekozen personen worden schriftelijk aan de bisschop ter 

benoeming voorgedragen.

7. De bisschop kan om gewichtige, te zijner beoordeling staande 

redenen, niet tot benoeming overgaan, nadat hij met de 
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algemene ledenvergadering heeft overlegd en andere 

betrokkenen in hun belang heeft gehoord.

8. Zodra de schriftelijke benoeming aan het bestuur is 

medegedeeld, treden de benoemden in functie en treden de 

bestuursleden, die aan de beurt zijn om af te treden, af.

Artikel 12

Als lid van het bestuur kunnen niet benoemd worden:

a) zij, die niet in het volle bezit van hun burgerlijke rechten zijn;

b) echtgenoten, bloedverwanten en aanverwanten van een lid van 

het bestuur tot en met de graad van bloedverwantschap tussen

neven c.q. nichten;

c) zij, die door het bestuur in loondienst zijn aangesteld en zij, die 

leveringen van goederen en betaalde diensten ten behoeve van 

de regionale caritasinstelling verrichten.

Artikel 13

1. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur vast 

te stellen rooster.

2. Dit rooster moet zodanig worden ingericht, dat het periodiek 

aftreden van één of meer bestuursleden in de algemene 

ledenvergadering bedoeld in artikel 11, 2e lid, plaats heeft, en 

dat ieder bestuurslid vier jaar na zijn benoeming aftreedt.

3. Bestuursleden, die de leeftijd van 75 jaar hebben bereikt, 

treden af in de daarop volgende algemene ledenvergadering, 

bedoeld in artikel 11, 2e lid.

4. Om gewichtige, ter harer beoordeling staande, redenen kan de 

algemene ledenvergadering, na de betrokkenen te hebben 

gehoord, zowel de afzonderlijke bestuursleden als het bestuur 

in zijn geheel aan de bisschop voordragen voor ontslag.
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Artikel 14

Wanneer de algemene ledenvergadering bij enige aftreding of vacature 

verzuimt binnen drie maanden een voordracht van personen ter 

benoeming bij de bisschop in te dienen, is deze bevoegd zelfstandig in 

iedere vacature te voorzien.

VI. Werkwijze van het bestuur

Artikel 15

1. Het bestuur vergadert tenminste vier maal per jaar en voorts zo

dikwijls als de voorzitter of tenminste twee bestuursleden zulks 

nodig oordelen. In dit laatste geval zal een daartoe strekkend 

verzoek worden ingediend bij de voorzitter, die binnen een 

maand het bestuur zal bijeenroepen.

2. De voorzitter roept de vergadering bijeen.

Artikel 16

Het bestuur benoemt uit zijn midden een secretaris en een 

penningmeester.

Artikel 17

1. Alle besluiten worden genomen door de volstrekte 

meerderheid (= meer dan de helft) van de aanwezige 

bestuursleden.

2. In een vergadering, waarin niet meer dan de helft van de 

bestuursleden aanwezig is, kunnen geen geldige besluiten 

worden genomen.

3. In dringende omstandigheden kunnen ook buiten de 

vergadering schriftelijk besluiten worden genomen door de 

meerderheid van alle bestuursleden.

4. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een der 

aanwezigen schriftelijke stemming verlangt.
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5. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht 

te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen 

beslist het lot.

6. Door de secretaris van het bestuur worden van het 

verhandelde in elke vergadering notulen gehouden. Deze 

notulen zullen in de eerstvolgende vergadering van het bestuur 

worden vastgesteld en getekend door de voorzitter en de 

secretaris.

7. Van schriftelijk genomen besluiten wordt in de eerstvolgende 

vergadering melding gemaakt; zij worden in de notulen van 

deze vergadering opgenomen.

Artikel 18

Indien besluiten van het bestuur in strijd zijn met de kerkelijke wetten 

of met het algemeen belang van de regionale caritasinstelling, de 

caritasinstellingen of van het bisdom, kan de bisschop deze besluiten 

vernietigen of de uitvoering daarvan opschorten.

VII. Vertegenwoordiging

Artikel 19

1. De voorzitter en de secretaris of hun door het bestuur daartoe 

aangewezen plaatsvervangers tezamen vertegenwoordigen de 

regionale caritasinstelling in en buiten rechte, onverminderd 

het bepaalde in art. 25.

2. Zij tekenen alle brieven en stukken van het bestuur uitgaande.

VIII. Geldmiddelen

Artikel 20

De geldmiddelen van de regionale caritasinstelling bestaan uit:

1. het vermogen van de regionale caritasinstelling;

2. bijdragen van de leden;
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3. subsidies, bijdragen, giften, erfstellingen en legaten;

4. andere baten.

IX. Beheer en rekenplichtigheid

Artikel 21

1. Het bestuur heeft naast de machtiging van de algemene 

ledenvergadering de voorafgaande schriftelijke machtiging 

nodig van de bisschop voor daden, die de grenzen van het 

gewone beheer te buiten gaan, met name voor:

a) wijziging in de bestemming van het vermogen;

b) het aannemen of verwerpen van erfstellingen, legaten, 

schenkingen met een last of fundaties, evenals het doen 

van schenkingen;

c) het verkrijgen, vervreemden, hypothecair belasten, in pacht 

of huur geven, in gebruik of bruikleen geven van 

registergoederen of het vestigen van beperkte rechten, 

evenals het aangaan van andere overeenkomsten, die 

bezwarend zijn voor de regionale caritasinstelling;

d) het verstrekken en aangaan van geldleningen;

e) het vervreemden, verpanden, in bruikleen geven of op 

welke wijze ook aan hun bestemming onttrekken van 

voorwerpen van kunst en wetenschap, geschiedkundige 

gedenkstukken of andere roerende zaken van bijzondere 

waarde die eigendom zijn van de regionale caritasinstelling;

f) de oprichting door of vanwege de regionale caritasinstelling

van een aparte burgerlijke rechtspersoon;

g) het voeren van processen als eiser, het opdragen van 

geschillen aan de beslissing van scheidsgerechten en het 

aangaan van dadingen;

h) het verzoeken tot plaatsing c.q. afvoering dan wel het al dan

niet instemmen met een (voorgenomen) besluit tot 

plaatsing c.q. afvoering van een gebouw of ander eigendom
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van de regionale caritasinstelling op een monumentenlijst 

van een burgerlijke overheid.

2. Wanneer de regionale caritasinstelling als verweerder in een 

rechtsgeding betrokken wordt maakt het bestuur daarvan 

onmiddellijk schriftelijk melding aan de bisschop.

Artikel 22

1. Voor de aanstelling van personeel in dienst van de regionale 

caritasinstelling is vooraf de schriftelijke machtiging van de 

bisschop nodig, waarbij de behoefte aan personeel en de 

voorwaarden van de rechtspositie ter beoordeling staan van de 

bisschop. De aanstelling komt tot stand door ondertekening 

van het contract tussen de regionale caritasinstelling en de 

werknemer.

2. De werkzaamheden, de rechtspositie en de 

arbeidsvoorwaarden worden geregeld door het bestuur met 

inachtneming van de daarvoor door de bisschop vastgestelde 

regelingen.

Artikel 23

1. Het dienstjaar van de regionale caritasinstelling valt samen met 

het kalenderjaar.

2. Jaarlijks in de maand september maakt het bestuur volgens een

door de bisschop vast te stellen model de begroting op van alle 

baten en lasten voor het volgende dienstjaar.

3. De algemene ledenvergadering die gehouden wordt in de 

laatste drie maanden van het kalenderjaar, stelt de begroting 

vast. De aldus vastgestelde begroting wordt, vergezeld van de 

nodige bescheiden en toelichting, ter goedkeuring aan de 

bisschop toegezonden.

4. Na verkregen goedkeuring strekt de begroting tot grondslag 

van het geldelijke beheer voor het betrokken dienstjaar.
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5. Zonder bijzondere machtiging van de algemene 

ledenvergadering en van de bisschop worden geen uitgaven, 

die niet op de goedgekeurde begroting voorkomen, gedaan, 

noch de daarvoor toegestane bedragen overschreden.

Artikel 24

1. Het bestuur doet jaarlijks voor de eerste mei rekening en 

verantwoording van zijn beheer over het afgelopen dienstjaar 

aan de algemene ledenvergadering, door overlegging der 

rekening en verantwoording van alle baten en lasten en van de 

balans van alle bezittingen en schulden bij het einde van het 

dienstjaar.

2. Het bestuur laat voordien deze jaarstukken controleren door 

een registeraccountant, of na voorafgaande bisschoppelijke 

goedkeuring door een accountant-administratieconsulent of 

door een door de bisschop na overleg met zijn Raad voor 

Economische Aangelegenheden aangewezen of toegelaten 

instantie.

3. De door de algemene ledenvergadering vastgestelde 

jaarstukken worden aan de bisschop ter goedkeuring 

toegezonden.

4. Deze goedkeuring van de rekening en verantwoording strekt 

het bestuur tot décharge voor zijn beheer over het afgelopen 

dienstjaar.

5. De goedgekeurde jaarstukken worden op een daartoe 

geëigende wijze gepubliceerd en verkrijgbaar gesteld.

Artikel 25

1. De penningmeester is belast met het innen der ontvangsten, 

met het verlenen van kwijting en het doen der uitgaven, met het

behoorlijk bijhouden van de financiële administratie zodat 

steeds alle rechten en verplichtingen worden gekend en met 

het aanleggen en bijhouden van zodanige registers, als voor 

een juist beheer door het bestuur nodig wordt geoordeeld.

90



2. De penningmeester geeft binnen een daarvoor gestelde termijn

het bestuur kennis wanneer de schuldenaren in betaling nalatig

zijn.

3. De penningmeester betaalt geen rekeningen boven de € 500,00 

tenzij deze door minstens een ander lid van het bestuur zijn 

gefiatteerd.

4. Van de door hem voor de regionale caritasinstelling ontvangen 

bedragen en gedane uitgaven doet hij jaarlijks rekening en 

verantwoording aan het bestuur voor de eerste april van het 

jaar, volgende op dat waarop de rekening betrekking heeft.

Artikel 26

Het bestuur heeft te allen tijde het recht om inzage te nemen van de 

kas, de boeken en bewijsstukken van de penningmeester; deze is 

verplicht alle gevraagde inlichtingen en ophelderingen over zijn 

geldelijk beheer te verschaffen.

Artikel 27

1. Het bestuur draagt zorg dat er steeds een gespecificeerde 

registratie aanwezig is van alle roerende en onroerende zaken 

en overige rechten met eventueel daaraan verbonden 

verplichtingen en bezittingen van meer dan € 500,00. De 

registratie is zodanig dat steeds de datum van aanschaf, de 

omschrijving, de aanschafwaarde en de plaats waar het actief 

zich bevindt kenbaar zijn, alsook onder wiens 

verantwoordelijkheid het behoort, evenals een nadere 

aanduiding in het belang van de bewaring van het actief.

2. Het bestuur neemt alle gepaste maatregelen tegen 

ontvreemding, verduistering, verwaarlozing of beschadiging van

onder zijn beheer staande zaken, zulks onder meer door middel

van behoorlijke verzekering.
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Artikel 28

De bisschop kan na voorafgaand overleg het bestuur verplichten te 

besluiten om de middelen van de regionale caritasinstelling mede te 

doen besteden aan diocesane doeleinden binnen het kader van de 

inhoud van de caritas of ten bate van de organisatie hiervan. Het 

bestuur stelt hiervan de Algemene Ledenvergadering in kennis.

X. Statutenwijziging en ontbinding 

Artikel 29

1. De statuten van de regionale caritasinstelling kunnen worden 

gewijzigd en de regionale caritasinstelling kan worden 

ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering

op een daartoe speciaal belegde vergadering, waarop drie 

vierde van het totale aantal leden vertegenwoordigd moet zijn, 

door een meerderheid van twee derde van de aanwezige 

afgevaardigden.

2. Wordt het aantal van drie vierde van het totale aantal leden niet

gehaald dan wordt binnen een maand, maar niet eerder dan 

tien dagen na de vergadering een volgende vergadering belegd,

waarop het besluit tot wijziging van de statuten of tot 

ontbinding van de regionale caritasinstelling genomen kan 

worden als twee derde van het totale aantal leden is 

vertegenwoordigd, door de volstrekte meerderheid (= meer dan

de helft) van de aanwezige afgevaardigden.

3. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van 

de regionale caritasinstelling behoeft om van kracht te zijn de 

schriftelijke goedkeuring van de bisschop.

Vastgesteld door de Bisschop van Breda op 1 juli 2013 (nr. 21/123/2013)

– namens deze ondertekend door mgr. drs. H.C.M. Lommers, vicaris-

generaal.
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Priesterraad

Statuten 2013 – 2018

Gelet op de bepalingen van het kerkelijk recht, in het bijzonder van 

canon 495 §1 en van canon 501 § van het Wetboek van Canoniek Recht,

stel ik – Johannes Wilhelmus Maria Liesen, door de genade van God en 

de gunst van de Apostolische Stoel Bisschop van Breda – met ingang 

van 15 januari 2013 een nieuwe priesterraad in die geregeerd wordt 

door onderstaande statuten (nr. 21/6/2013) en het daarbij behorend 

reglement (nr. 21/6-bis/2013).

(Zie can. 496 en Toepassingsbesluit van de Bisschoppenconferentie bij 

de C.I.C. nr. 5).

1. Algemeen

Overeenkomstig can. 495 §1 heeft de priesterraad als taak om als 

vertegenwoordiging van het presbyterium in het Bisdom Breda de 

Bisschop behulpzaam te zijn in het bestuur van het bisdom ter 

bevordering van het pastorale welzijn van de aan zijn zorgen 

toevertrouwde gelovigen.

2. Taken en bevoegdheden.

1. De priesterraad behandelt onder leiding van de Bisschop de 

zaken die door hem of met zijn instemming worden voorgelegd 

(can. 500 §1).

2. De priesterraad bezit slechts raadgevende stem. De Bisschop 

dient de raad te horen in zaken van groter belang (can. 500 §2).
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3. Krachtens het algemene recht moet de Bisschop de 

priesterraad horen voor advies:

1. alvorens te besluiten tot een diocesane synode (can. 461 

§1);

2. alvorens een parochie te stichten of op te heffen, resp. 

wijzigingen in de parochieverdeling aan te brengen (can. 

515 §2);

3. alvorens de bestemming te regelen van bepaalde aan de 

parochie toevallende gelden en de vergoeding van 

geestelijken voor niet ambtshalve verrichte pastorale 

diensten (can. 531);

4. alvorens te besluiten tot oprichting van een parochiële 

pastorale raad in alle parochies (can. 536 §1);

5. alvorens te besluiten tot het stichten van een nieuwe kerk 

(can. 1215 §2) of het sluiten van een bestaande kerk (can. 

1222 §2);

6. alvorens te besluiten tot het opleggen van een ontheffing 

aan de hem ondergeschikte publieke rechtspersonen (can. 

1263).

4. De priesterraad komt het rechtens toe uitgenodigd te worden 

om twee vertegenwoordigers met adviserende stem af te 

vaardigen naar een provinciaal concilie (can. 443 §5).

5. De leden van de priesterraad hebben het recht en de plicht als 

leden deel te nemen aan een diocesane synode (can. 463 §1, 

4º).

6. De priesterraad heeft het recht om, op voorstel van de 

Bisschop, uit zijn midden twee pastoors duurzaam aan te wijzen

die door de Bisschop te raadplegen zijn in geval van een 

procedure gericht op de afzetting (can. 1742 §1) of de 

gedwongen verplaatsing (can. 1750) van een pastoor.
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3. Samenstelling

1. De priesterraad bestaat uit twaalf leden, te weten:

1. zes leden die overeenkomstig can. 497, 1º zitting krijgen 

door verkiezing;

2. zes leden die overeenkomstig can. 497, 2º en 3º zitting 

krijgen op grond van ambt of aanwijzing door de Bisschop.

2. Gelet op can. 498 en can. 499 worden de zes in art. 3.1.1 

bedoelde leden als volgt gekozen:

1. uit elk van de twee vicariaten telkens twee 

vertegenwoordigers door en uit de seculiere en reguliere 

priesters die binnen het betreffende vicariaat een kerkelijk 

ambt bekleden krachtens benoeming door de Bisschop;

2. twee vertegenwoordigers te kiezen uit en door de emeriti-

priesters, t.w. de geïncardineerde priesters die vanuit hun 

pastorale functie in overleg met de Bisschop met emeritaat 

gegaan zijn, ongeacht hun leeftijd en de reguliere emeriti-

priesters die woonachtig zijn in het bisdom en laatstelijk in 

het bisdom een pastorale functie hebben vervuld;

3. seculiere of reguliere priesters genoemd onder 3.2.1 die 

hun ambt uitoefenen in beide vicariaten worden geacht te 

behoren tot het vicariaat waarin zij wonen; geïncardineerde 

priesters die buiten het bisdom wonen en met instemming 

of opdracht van de Bisschop een kerkelijk ambt of taak 

vervullen worden geacht te behoren tot het vicariaat 

Middelburg.

3. De leden die ambtshalve of door aanwijzing van de Bisschop 

zitting krijgen zijn:

1. ambtshalve, de bisschoppelijk vicarissen en de rector van 

de priester- en diakenopleiding;

2. door aanwijzing, de pastoors die tevens rector zijn van de 

drie basilieken.
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4. De leden bedoeld in art. 3.3 krijgen feitelijk zitting in de 

priesterraad voor de duur van hun ambt.

4. Inrichting

De priesterraad stelt zichzelf, voor zover nodig of gewenst, nadere 

regelingen betreffende zijn inrichting en werkwijze en betreffende 

administratieve en/of andere voorzieningen.

5. Verhouding tot het kathedrale Kapittel

1. Het kathedrale Kapittel heeft eigen, in zijn statuten opgenomen 

taken en bevoegdheden, waaronder de taken van het 

consultorencollege (zie can. 502 §3 en Toepassingsbesluit van 

de Bisschoppenconferentie bij de C.I.C. nr. 6), en is in het 

uitoefenen daarvan niet afhankelijk van of gebonden aan de 

priesterraad als zodanig.

2. Bij het ontstaan van de sedisvacatie houdt de priesterraad op te

bestaan en worden zijn taken vervuld door het kathedrale 

Kapittel (can. 501 §2). 

6. Waarnemers

Indien de Bisschop het van belang oordeelt kunnen waarnemers 

(priester, diaken of leek) de vergadering bijwonen.

Vastgesteld en ondertekend te Breda op 14 januari 2013 (nr. 

21/6/2013).

Reglement 2013 – 2018

1. Werkwijze van de priesterraad

1. De priesterraad wordt bijeengeroepen door de Bisschop die 

ook de agenda bepaalt (can. 500 §1).

2. De vergadering van de leden van de priesterraad wordt 

voorgezeten door de Bisschop (can. 500 §1).
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3. De priesterraad vergadert ten minste twee keer per jaar.

4. De priesterraad vergadert niet buiten aanwezigheid van de 

Bisschop.

5. Uit de leden van de priesterraad wordt door de leden van de 

priesterraad een secretaris gekozen die ondersteund kan 

worden door een ambtelijk secretariaat.

6. De voorzitter is bevoegd waarnemers uit te nodigen.

7. De vaststelling van een advies geschiedt door stemming 

waarvoor minstens de helft van de leden van de priesterraad 

aanwezig dient te zijn.

8. Vaststelling geschiedt door de absolute meerderheid van de 

aanwezige leden van de priesterraad.

9. Stemgerechtigd zijn alle leden van de priesterraad.

10. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij een der 

aanwezigen schriftelijke stemming verlangt.

11. Door de secretaris van de priesterraad worden van het 

verhandelde in elke vergadering notulen gehouden. Deze 

notulen zullen in de eerstvolgende vergadering van de 

priesterraad worden vastgesteld en worden bewaard in het 

archief van het bisdom.

12. De priesterraad kan nooit handelend optreden zonder dat de 

Bisschop, aan wie alleen het ook toekomt te zorgen dat hetgeen

bepaald is, bekend gemaakt wordt (can. 500 §3).

2. Aftreden en vervanging van de leden

1. De leden van de priesterraad hebben zitting voor de duur van 

vijf jaar.

2. De leden die tussentijds ophouden te behoren tot de 

groepering waaruit zij tot lid van de priesterraad zijn gekozen 

volgens de indeling van art. 3.2 van de statuten, verliezen het 

lidmaatschap van de priesterraad.
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3. Bij een tussentijdse vacature volgt degene op die bij de laatst 

gehouden verkiezingen na de aftredende binnen de betrokken 

groepering het hoogste aantal stemmen heeft behaald.

4. Overigens eindigt het lidmaatschap van de priesterraad:

• na schriftelijke opzegging bij de Bisschop die de opzegging 

dient te aanvaarden;

• bij ontslag uit de priesterlijke ambtsbediening.

Vastgesteld en ondertekend te Breda op 14 januari 2013 (nr. 

21/6-bis/2013).

Statuten en reglement 2018 – 2023

De statuten van de priesterraad voor de zittingsperiode 2018 – 2023 

zijn op één artikel na gelijk aan de statuten voor de zittingsperiode 2013

– 2018 (zie pagina 46). 

Gewijzigd is artikel 3.3, dat voor de zittingsperiode 2018 – 2023 als volgt

luidt:

3.3 De leden die ambtshalve of door aanwijzing van de Bisschop zitting 

krijgen zijn:

3.3.1 ambtshalve, de bisschoppelijk vicarissen, de pastoor van de 

kathedrale parochie en de rector van de priester- en diakenopleiding;

3.3.2 door aanwijzing, ten hoogste twee priesters op persoonlijke titel.

Het reglement van de priesterraad voor de zittingsperiode 2018 – 2023 

is op enkele artikelen na gelijk aan het reglement voor de 

zittingsperiode 2013 – 2018 (zie pagina 46). 

Gewijzigd/toegevoegd zijn de artikelen 1.2 en 1.3, die voor de 

zittingsperiode 2018 – 2023 als volgt luiden:

1.2 De agenda wordt voorbereid door de agendacommissie.
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1.3 In de agendacommissie hebben zitting een bisschoppelijk vicaris en 

de secretaris van de priesterraad.

De artikelen 1.3 en 1.4 uit het reglement voor 2013 – 2018 zijn voor de 

zittingsperiode 2018 – 2023 omgewisseld en genummerd als artikel 1.4 

en 1.5.
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Diocesane Raad voor Economische 

Aangelegenheden (DREA)

Mutaties

Met ingang van 1 maart 2014 heeft bisschop J. Liesen de heer C.H.M. 

van Waes benoemd tot lid van de Diocesane Raad voor Economische 

Aangelegenheden.

Op 23 juni 2014 heeft bisschop J. Liesen eervol ontslag verleend aan mr.

J.A. Bol als lid van de Diocesane Raad voor Economische 

Aangelegenheden, met ingang van 1 juli 2014.

Op 23 juni 2014 heeft bisschop J. Liesen eervol ontslag verleend aan 

prof. dr. W.G.H. van Hulst als lid van de Diocesane Raad voor 

Economische Aangelegenheden, met ingang van 1 juli 2014.

Op 31 december 2019 en met ingang van gelijke datum heeft bisschop 

J. Liesen eervol ontslag verleend aan de heer G.A. Kamp als lid van de 

Diocesane Raad voor Economische Aangelegenheden.
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Statuten van het Kapittel van de kathedrale

Kerk van het Bisdom van Breda

Hoofdstuk I – Rechtspositie van het kathedrale Kapittel

§1 Oprichting

Artikel 1

Het kathedrale Kapittel van het Bisdom van Breda is een college van 

priesters, dat wettig is opgericht door Mgr. Joannes van Hooydonk, 

eerste Bisschop van Breda, per decreet van 8 december 1858,1 daartoe 

gemachtigd door Paus Pius IX per Apostolische Brief van 23 juli 1858.2

§2 Rechtspersoonlijkheid

Artikel 2

Het kathedrale Kapittel is een publieke kerkelijke rechtspersoon in de 

zin van can. 116 C.I.C.,3 en bezit als zelfstandig onderdeel van het 

Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland rechtspersoonlijkheid 

naar Nederlands recht, volgens boek 2, artikel 2 van het Burgerlijk 

Wetboek.

1 Cf. Bisschop J. VAN HOOYDONK, Oprichtingsdecreet van het kathedrale Kapittel, Hoeven,

8 december 1858 (Document II).
2 Cf.  Paus  PIUS  IX,  Litterae  Apostolicae  pro  Institutione  Capitulorum  Cathedralium in

Regno Neerlandiae, Rome, 23 juli 1858 (Document I).
3 Cf. can. 115 §2 C.I.C.; op het kathedrale Kapittel zijn van toepassing de canones 503 - 510

C.I.C..
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§ 3 Statuten

Artikel 3

Behoudens de normen van het kerkelijk recht wordt het kathedrale 

Kapittel geregeerd door deze statten, die de statuten van 1991 

vervangen. De Nederlandse tekst van deze statuten is de authentieke 

tekst.

§4 Vertegenwoordiging 

Artikel 4

Het kathedrale Kapittel wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd 

door de proost en de secretaris, en wel tezamen ofwel door de door 

hen aangewezen plaatsvervangers en wel tezamen.4

Zij tekenen de officiële stukken van het kathedrale Kapittel.

§5 Beheer en rekenschap

Artikel 5

Het is de taak van de penningmeester om, in overleg met het Kapittel, 

het beheer te voeren over de eigen goederen van het Kapittel, 

overeenkomstig de canones 1284 - 1289 C.I.C.

Artikel 6

Over het beheer van de eigen goederen is het kathedrale Kapittel 

verantwoording schuldig aan de diocesane Bisschop.5

4 Cf. can. 118 C.I.C..
5 Cf. can. 1287 §1 C.I.C..
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Hoofdstuk II – Samenstelling van het kathedrale Kapittel 

§1 Verlening van het kanonikaat

Artikel 7

De priesters die lid zijn van het kathedrale Kapittel worden kanunniken 

genoemd. Kanunnik kunnen zijn zowel seculiere als reguliere priesters.6

Artikel 8

Het kathedrale Kapittel bestaat uit zeven kanunniken.

Artikel 9

Het komt de diocesane Bisschop toe, na het Kapittel gehoord te 

hebben, niet echter aan de diocesane Administrator, om alle 

kanonikaten en elk afzonderlijk te verlenen.7

Artikel 10

Kanonikaten mag de diocesane Bisschop slechts verlenen aan priesters 

uitmuntend door hun leer en rechtschapen levenswandel, die hun 

bediening lofwaardig hebben uitgeoefend.8

Artikel 11

Door de verlening van het kanonikaat zelf, dat is door de benoeming tot

kanunnik alleen, verkrijgt iemand onmiddellijk en ten volle het ambt 

van kanunnik.

Artikel 12

6 Voor de verlening van het kanonikaat aan een regulier priester dient can. 682 §1 C.I.C. in

acht te worden genomen; bij ontslag can. 682 §2 C.I.C.
7 Can. 509 §1 C.I.C.
8 Can. 509 §2 C.I.C.; cf. can. 149 C.I.C.
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Een kanunnik wordt benoemd voor de duur die in zijn benoemingsbrief

wordt bepaald.

§2 Installatie als kanunnik

Artikel 13

De installatie van een nieuwe kanunnik geschiedt tijdens de kapittelmis 

door het ten overstaan van de proost voorlezen van de 

benoemingsbrief door de secretaris en het persoonlijk afleggen door 

de nieuwe kanunnik van de geloofsbelijdenis9 en de verklaring over de 

onderhouding van de statuten en de belofte tot geheimhouding.10

Vervolgens wordt de nieuwe kanunnik door de proost naar zijn zetel 

geleid.

§3 Beëindiging van het kanonikaat

Artikel 14

Het kanonikaat eindigt door het verstrijken van de duur die in de 

benoemingsbrief is bepaald, behoudens het voorschrift van art. 15, of 

door wettig ontslag.11

Artikel 15

Een kanunnik die tot lid van het kathedrale Kapittel is benoemd voor de

duur van zijn ambt van vicaris-generaal of van bisschoppelijk vicaris 

verliest bij vacatie van de bisschoppelijke zetel het ambt van kanunnik 

eerst nadat de nieuwe Bisschop canoniek bezit heeft genomen van het 

bisdom.12

Artikel 16

9 Cf. Document V.
10 Cf. Document IV.
11 De bepalingen van de canones 184-189 en 192-196 C.I.C. zijn hier van toepassing; zie ook

can. 292 in fine C.I.C.
12 Cf. can. 481 §1 in fine, can. 409 §2 en can. 382. C.I.C.
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Door zijn verkiezing tot diocesaan Administrator wordt het 

lidmaatschap van het kathedrale Kapittel van een kanunnik niet 

beëindigd.

§4 Bijzondere ambten

Artikel 17

De kanunniken kiezen uit hun midden de voorzitter, die de leiding heeft

van het Kapittel.13 De voorzitter, die proost genoemd wordt, behoeft de 

bevestiging van de diocesane Bisschop.14

Artikel 18

De kanunniken kiezen uit hun midden een secretaris voor de duur van 

drie jaar.

Artikel 19

De secretaris is tevens penningmeester.

Artikel 20

Uit de kanunniken wordt door de diocesane Bisschop een kanunnik-

penitencier aangewezen, die ambtshalve de gewone bevoegdheid 

heeft, welke hij echter aan anderen niet kan delegeren, om in het 

sacramentele bereik te absolveren in van rechtswege opgelopen en niet

verklaarde censuren, die niet aan de Apostolische Stoel zijn 

voorbehouden, in het bisdom ook hen die van buiten het bisdom zijn, 

en de diocesanen ook buiten het gebied van het bisdom.15

Artikel 21

13 Can. 509 §1 in fine C.I.C. en can. 507 §1 C.I.C.
14 Can. 509 §1 C.I.C.
15 Cf. can. 508 §1 C.I.C., alsmede can. 968 §1 C.I.C.. De penitencier is niet vicaris-generaal of

bisschoppelijk vicaris, cf. can. 478 §2 en can. 1355 §2 C.I.C.
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Aan clerici die niet tot het Kapittel behoren kunnen andere taken 

toevertrouwd worden, waardoor zij de kanunniken behulpzaam zijn.16

§5 Inkomsten

Artikel 22

Aan het kanonikaat is geen honorarium verbonden. Iedere kanunnik 

ontvangt evenwel een onkostenvergoeding die jaarlijks op basis van de 

door hem werkelijk gemaakte kosten wordt vastgesteld en aan hem 

wordt uitgekeerd.

§6 Ambtskledij

Artikel 23

De kanunniken die geen Bisschop zijn, zijn gerechtigd om tijdens de 

liturgische plechtigheden in de kathedrale kerk als koorgewaad over de 

toog een superplie en een zwarte met paarse rand afgezette mozetta te

dragen.17 Kanunniken die regulier priester zijn kunnen het eigen 

kloosterkleed dragen.

Artikel 24

Buiten de kathedrale kerk kunnen de kanunniken hun koorgewaad 

dragen als zij de Bisschop als zijn afgevaardigden vertegenwoordigen.18

Hoofdstuk III – Taken van het kathedrale Kapittel

16 Can. 507 §2 C.I.C.
17 Cf. Sacra Congregatio pro Clericis, Litterae circulares de reformatione vestium choralium

"De vestibus choralibus", d.d. 30 oktober 1970, in A.A.S. 63 (1971), p. 314-315, no. 2;

Caeremoniale Episcoporum, no 1210. Alle privileges met betrekking tot de ambtskledij

van kanunniken, ook die welke sinds honderd jaar of sinds onheuglijke tijden bestaan,

zijn vervallen verklaard, zie "De vestibus choralibus", no. 1.
18 Cf. Congregatio pro Clericis, Epistula Praesidibus Conferentiarum Episcoporum missa: in

mentem revocantur recentiores normae circa vestes chorales, d.d. 18 maart 1987, in

A.A.S. 79 (1987), p. 603-604, no. 4.
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Artikel 25

Het Kapittel van de kathedrale kerk van Breda heeft de taken die 

hieraan door het recht of door de diocesane Bisschop toevertrouwd 

worden. Deze taken zijn thans: 

a) het vervullen van de meer plechtige liturgische diensten in de 

kathedrale kerk;19 

b) het uitoefenen van de taken van het Consultorencollege;20

c) het uitoefenen van de bevoegdheid tot het aanbevelen aan de 

Apostolische Stoel van drie bisschopskandidaten als de 

bisschopszetel vacant wordt.21

§1 De plechtige liturgie in de kathedrale kerk

Artikel 26

Het is het recht en de plicht van het kathedrale Kapittel om op plechtige

wijze de goddelijke eredienst, met name de kapittelmis en het 

getijdengebed, in het koor te vieren, samen met de Bisschop en zo veel 

19 Can. 503 C.I.C.
20 Cf. can. 502 §3 C.I.C.; besluit Nederlandse Bisschoppenconferentie B 116/1983 d.d. 10-11

oktober 1983; brief van Bisschop H.C.A. Ernst aan het kathedrale Kapittel van Breda d.d.

10 januari 1984 (E/L 25/84); besluit Nederlandse Bisschoppenconferentie B 107/1985

d.d. 14-15 oktober 1985; Toepassingsbesluit 6 bij de Codex Iuris Canonici, Regelingen

R.K. Kerkgenootschap in Nederland, nr. 5, d.d. 31 januari 1989.
21 Cf. Instructio Sacrae Congregationis de Propaganda Fide pro Regno Neerlandiae circa

Commendandos ad Episcopatum, Rome, 17 juli 1858 (Document III); deze bevoegdheid

tot het aanbevelen van Bisschopskandidaten heeft het kathedrale Kapittel behouden

krachtens de "Normae de promovendis ad episcopale ministerium in Ecclesia Latina"

van het  Consilium pro publicis  Ecclesiae negotiis  met de brief  "De promovendis  ad

Episcopatum in Ecclesia Latina", Rome, 25 maart 1972, in A.A.S. 64 (1972), p. 386-391, nr.

XIII,2 en XV; dezelfde procedure dient gevolgd te worden bij de benoeming van een

Bisschop-coadjutor of een hulpbisschop cf. "Normae de promovendis" nr. XIII,1 en 3; cf.

can. 377 §3 en 4 C.I.C.
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mogelijk met deelname van de christengelovigen, op de voor de 

onderscheiden officies geëigende uren en volgens de voorschriften van 

de Romeinse liturgie.22

Artikel 27

De koorverplichting van het kathedrale Kapittel kan worden 

gereduceerd.23

Artikel 28

Voorafgaand aan hun vergaderingen en minstens vier keer per jaar 

vieren de kanunniken gezamenlijk de kapittelmis, voorafgegaan door 

het zingen of reciteren van dat gedeelte van het getijdengebed dat bij 

het uur van samenkomen past.24

Artikel 29

De kanunniken zijn verplicht om aan de kapittelmis deel te nemen, 

tenzij zij om een ernstige reden verhinderd zijn.

Artikel 30

Het is de taak van de proost om aan het begin van het kalenderjaar een

rooster op te stellen met de liturgische taken van iedere kanunnik en 

dit aan de kanunniken mee te delen.

Artikel 31

In de kathedrale kerk hebben de kanunniken hun eigen zetels in de 

kanunnikenbank.

22 Cf. Algemene Inleiding op het getijdengebed, nr. 20; Notitiae 8 (1972) p. 192.
23 Cf. Conc. Oec. Vat. II, Const. "Sacrosanctum Concilium", 4 december 1963, nr. 95 en nr.

95b; Paus PAULUS VI, Motu Proprio "Pastorale munus", 30 november 1963, in A.A.S. 56

(1964), p. 5-12, nr. 24; Instructie "Inter Oecumenici", 26 september 1964, in A.A.S. 56

(1964) p. 877-900, nr. 78b; Algemene Inleiding op het getijdengebed, nr. 31a.
24 Cf.  Algemene  Inleiding  op  het  getijdengebed,  nr.  93-99;  verdere  liturgische  en

ceremoniële aanwijzingen de kanunniken betreffende vindt men in het Caeremoniale

Episcoporum, de nrs 50, 66, 79, 81, 96, 100, 123, 192, 240, 390, 391, 1142, 1143, 1159 en

1210.
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§2 De taken van het Consultorencollege

Artikel 32

In de Nederlandse Kerkprovincie zijn geen Consultorencolleges 

opgericht en zijn de taken van het Consultorencollege toevertrouwd 

aan het kathedrale Kapittel.25

Artikel 33

De taken van het Consultorencollege zijn de volgende:26

a) het kiezen van een priester om het bisdom te besturen bij 

verhindering van de bisschopszetel als hierin niet is voorzien;27

b) het zo spoedig mogelijk in kennis stellen van de Apostolische 

Stoel van de dood van de Bisschop, indien er geen hulpbisschop

is die deze taak dient te verrichten;28 ook de Aartsbisschop en 

de suffragane Bisschoppen van de kerkprovincie worden van de

dood van de Bisschop op de hoogte gebracht;

c) het tijdelijke bestuur van het vacante bisdom tot aan de 

aanstelling van een diocesaan Administrator;29

25 Zie voetnoot 20.
26 Het Consultorencollege heeft geen algemene taak; de afzonderlijke taken die het heeft

liggen in het universele recht vast (cf. can. 502 §1 C.I.C.); zie voor enkele liturgische en

pastorale taken van het Consultorencollege het Caeremoniale Episcoporum de nrs 1143

en 1159.

Wat  betreft  de  toestemming  of  het  advies  van  het  kathedrale  Kapittel  voor

rechtshandelingen van de Bisschop dient gelet te worden op het bepaalde in can. 127 §1

C.I.C., en wel voor de geldigheid van deze rechtshandelingen, en op het bepaalde in can.

127 §3 C.I.C.
27 Cf. can. 413 §2 C.I.C.
28 Cf. can. 422 C.I.C.
29 Cf. can. 419 C.I.C.; gelet dient tevens te worden op het bepaalde in can. 426 C.I.C.
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d) het kiezen van een diocesaan Administrator om het bisdom te 

besturen tijdens de vacatie van de bisschopszetel en het 

aanhoren van diens geloofsbelijdenis30;

e) het vervullen van de taken van de Priesterraad tijdens de 

vacatie van de bisschopszetel31;

f) het geven van toestemming aan de diocesane Administrator 

voor het geven van een machtigingsbrief voor de wijding;32

g) het geven van toestemming aan de diocesane Administrator tot

excardinatie of incardinatie en ook tot het verlof om naar een 

andere particuliere Kerk te gaan, na een jaar sinds de vacatie 

van de bisschopszetel;33

h) het geven van toestemming aan de diocesane Administrator 

voor het ontslaan van de kanselier van de diocesane curie en de

andere notarii uit hun ambt;34

i) het inzien van de pauselijke benoemingsbrief van de diocesane 

Bisschop, alsook van de Bisschop-coadjutor en eventueel ook 

van een hulpbisschop, wanneer zij bezit nemen van hun ambt, 

in tegenwoordigheid van de kanselier van de curie;35

j) het gehoord worden, naast de Raad voor Economische 

Aangelegenheden, door de diocesane Bisschop vóór de 

benoeming van de econoom van het bisdom en bij diens 

verwijdering gedurende zijn ambtsperiode om een ernstige 

reden;36

k) het gehoord worden, naast de Raad voor Economische 

Aangelegenheden, door de diocesane Bisschop, wanneer deze 

daden van beheer stelt die van groter belang zijn; en het geven 

30 Cf. can. 421 §1 en can. 833, 4 C.I.C.
31 Cf. can. 501 §2 C.I.C.; van belang zijn vooral de taken van de Priesterraad die vermeld

worden in de canones 531, 536 §1, 1215 §2, 1222 §2 en 1263 C.I.C.
32 Cf. can. 1018 §1, 2 C.I.C.
33 Cf. can. 272 C.I.C.
34 Cf. can. 485 C.I.C.
35 Cf. de canones 382 §3 en 404 §1 en 3 C.I.C.
36 Cf. can. 494 §1 en 2 C.I.C.
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van toestemming, naast de Raad voor Economische 

Aangelegenheden, aan de diocesane Bisschop voor het stellen 

van daden van buitengewoon beheer;37

l) het geven van toestemming, naast de Raad voor Economische 

aangelegenheden, aan de diocesane Bisschop tot het geven van

toestemming aan rechtspersonen die aan hem onderworpen 

zijn voor het vervreemden van goederen waarvan de waarde 

ligt tussen de minimum- en maximumsom die door de 

Bisschoppenconferentie is vastgesteld, alsmede het geven van 

deze toestemming aan de diocesane Bisschop zelf om 

goederen van het bisdom te vervreemden.38

§3 De bevoegdheid tot het aanbevelen van bisschopskandidaten aan de 

Apostolische Stoel

Artikel 34

Het kathedrale Kapittel van Breda heeft de bevoegdheid, door de 

Apostolische Stoel verleend, zoals blijkt uit de Instructie van de H. 

Congregatie voor de Geloofsverkondiging d.d. 17 juli 1858,39 om als de 

bisschopszetel vacant wordt drie bisschopskandidaten aan de 

Apostolische Stoel ter benoeming aan te bevelen.

§4 Overige rechten en plichten

Artikel 35

37 Cf. can. 1277 C.I.C.; zie Toepassingsbesluit nr. 24 bij de Codex Iuris Canonici d.d. 31

januari 1989.
38 Cf. can. 1292 §1 en 4 en can. 1295 C.I.C.; zie Toepassingsbesluit nr. 24 en 25 bij de Codex

Iuris Canonici d.d. 31 januari 1989.
39 Zie voetnoot 21.
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Het kathedrale Kapittel heeft het recht uitgenodigd te worden om twee 

van zijn leden, die collegiaal zijn aangewezen, te zenden naar een 

provinciaal concilie.40

Artikel 36

De kanunniken van de kathedrale kerk moeten als leden van een 

diocesane synode worden opgeroepen en zijn gehouden aan de 

verplichting eraan deel te nemen.41

Hoofdstuk IV – Tijdens de sedisvacatie

§1 De verkiezing van de diocesane Administrator

Artikel 37

Indien het bisdom geen hulpbisschop heeft en de Apostolische Stoel 

geen interim-bestuurder heeft aangesteld, gaat het bestuur van het 

bisdom bij vacatie van de bisschopszetel tot aan de aanstelling van een 

diocesaan Administrator over op het kathedrale Kapittel, dat de taken 

uitoefent van het Consultorencollege;42 in die periode bezit het 

kathedrale Kapittel de macht die het recht toekent aan een vicaris-

generaal.43

Artikel 38

Indien het bisdom geen hulpbisschop heeft, dient het kathedrale 

Kapittel, dat de taken uitoefent van het Consultorencollege, de 

Apostolische Stoel zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van de dood 

van de Bisschop;44 ook de Aartsbisschop en de suffragane Bisschoppen 

van de kerkprovincie worden van de dood van de Bisschop op de 

hoogte gebracht.

40 Cf. can. 443 §5 C.I.C.
41 Cf. can. 463 §1, 3 C.I.C.
42 Cf. can. 419 C.I.C.
43 Cf. can. 426 C.I.C.
44 Cf. can. 422 C.I.C.
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Artikel 39

Onverwijld dient het kathedrale Kapittel bijeengeroepen te worden om 

een diocesaan Administrator aan te wijzen.45

Artikel 40

Binnen acht dagen na het ontvangen van het zekere bericht dat de 

bisschopszetel vacant is moet door het kathedrale Kapittel, dat de 

taken van het Consultorencollege uitoefent, een diocesaan 

Administrator worden gekozen om het bisdom tussentijds te 

besturen.46

Artikel 41

De verkiezing van de diocesane Administrator dient als volgt te 

gebeuren:

a) de stemming begint met een gebed tot de Heilige Geest;

b) de twee in aanstelling jongste kanunniken fungeren als 

stemopnemers;

c) het is de taak van de stemopnemers om:

• de kiezers hun stembriefjes in de stembus te laten 

deponeren;

• ten overstaan van de voorzitter na te gaan of het aantal 

stembriefjes niet boven het aantal kiezers uitkomt;47

• de stemmen zelf te controleren;48

• te noteren hoeveel ieder behaald heeft en dit aan de 

voorzitter mee te delen;

d) het is de taak van de voorzitter om:

45 Cf. can. 419 in fine C.I.C.
46 Cf. can. 421 §1 en §2 C.I.C.
47 Cf. can. 173 §3 C.I.C.
48 Cf. can. 172 §1, 2 C.I.C.
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• de stembriefjes te openen en deze aan de stemopnemers 

te overhandigen;

• de uitslag van de stemming en de naam van de gekozene 

aan het college bekend te maken;

e) de verkiezing kan niet geldig gehouden worden als niet de 

meerderheid van hen die bijeengeroepen moeten worden 

aanwezig is;

f) ook een afwezige kanunnik geniet stemrecht; hij kan stemmen 

door aan een medelid van het Kapittel daartoe opdracht te 

geven en wel zo, dat hij met één gesloten stembrief aan de 

stemming deelneemt; de per brief uitgebrachte stem kan 

slechts in de eerste stemming meegeteld worden;

g) na de verkiezing dienen de stembriefjes te worden vernietigd;

h) de kandidaat die de stemmen van tweederde van de aanwezige 

kiezers heeft gekregen is gekozen; de afwezige kanunnik die per

brief stemt wordt slechts in de eerste stemming bij de 

aanwezigen geteld; na twee stemmingen zonder resultaat, volgt

een derde stemming waarin de kandidaat die de stemmen van 

de absolute meerderheid van de aanwezige kiezers heeft 

gekregen gekozen is; als ook deze stemming zonder resultaat 

blijft, dient gestemd te worden over de twee kandidaten die het 

grootste gedeelte van de stemmen behaald hebben, of, als er 

meerdere zijn, over de oudste twee in leeftijd; na de vierde 

stemming, als er pariteit blijft, dient degene als gekozen 

beschouwd te worden die de oudste in leeftijd is;

i) degene die tot diocesaan Administrator is gekozen moet 

onmiddellijk schriftelijk van zijn verkiezing op de hoogte worden

gebracht;49

j) de secretaris dient een akte op te maken, waarin nauwkeurig 

verslag wordt gedaan van de verkiezing, en welke dient te 

worden ondertekend door de proost, hemzelf en de beide 

stemopnemers, voorzien dient te worden van het zegel van het 

49 Cf. can. 177 §1 C.I.C.
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Kapittel en die in het archief van het Kapittel dient te worden 

bewaard.

Artikel 42

De diocesane Administrator verkrijgt met het aanvaarden van zijn 

verkiezing de macht die aan zijn ambt verbonden is zonder dat 

bevestiging door iemand vereist is.50

Artikel 43 

De diocesane Administrator dient de Apostolische Stoel mededeling te 

doen van zijn verkiezing;51 ook de Aartsbisschop en de suffragane 

Bisschoppen van de kerkprovincie brengt hij van zijn verkiezing op de 

hoogte.

Artikel 44

De diocesane Administrator is verplicht om ten overstaan van het 

kathedrale Kapittel, dat de taken van het Consultorencollege uitoefent, 

persoonlijk de geloofsbelijdenis af te leggen volgens de door de 

Apostolische Stoel goedgekeurde formule.52

Artikel 45

De diocesane Administrator is gehouden aan de verplichtingen en bezit

de macht van de diocesane Bisschop, met uitsluiting van hetgeen uit de

aard der zaak of van rechtswege uitgezonderd is.53

50 Cf. can. 427 §2 C.I.C.
51 Cf. can. 422 in fine C.I.C..
52 Cf.  de canones  427 §2 in  fine en 833,  4 C.I.C.;  cf.  Congregatio  pro Doctrina Fidei:

"Professio  Fidei  et  iusiurandum  fidelitatis  in  suscipiendo  officio  nomine  Ecclesiae

exercendo",  in:  A.A.S.  81 (1989),  p.  104-106;  er  is een door de Congregatie voor de

Geloofsleer goedgekeurde Nederlandse vertaling (Document V).
53 Cf. can. 427 §1 C.I.C.; nog enige taken van de diocesane Administrator vindt men in het

Caeremoniale Episcoporum, nrs 1129 en 1166.
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§2 De verkiezing van bisschopskandidaten

Artikel 46

Zo spoedig mogelijk na het vacant worden van de bisschoppelijke zetel 

en na de verkiezing van de diocesane Administrator, indien deze 

aangesteld moet worden, gaat het kathedrale Kapittel, daarmede zijn 

eigen bevoegdheid uitoefenend, over tot de verkiezing van drie aan de 

Apostolische Stoel aan te bevelen bisschopskandidaten.54

Artikel 47

De verkiezing van de aan te bevelen bisschopskandidaten dient als 

volgt te gebeuren:

a) de stemming begint met een gebed tot de Heilige Geest;

b) alle kanunniken leggen de eed van geheimhouding af;55

c) de twee in aanstelling jongste kanunniken fungeren als 

stemopnemers;

d) het is de taak van de stemopnemers om:

• de kiezers hun stembriefjes in de stembus te laten 

deponeren;

• ten overstaan van de voorzitter na te gaan of het aantal 

stembriefjes niet boven het aantal kiezers uitkomt;56

• de stemmen zelf te controleren;57

• te noteren hoeveel ieder behaald heeft en dit aan de 

voorzitter mee te delen;

e) het is de taak van de voorzitter om:

• de stembriefjes te openen en deze aan de stemopnemers 

te overhandigen;

54 Zie voetnoot 21.
55 Cf. Instructio Sacrae Congregationis de Propaganda Fide pro Regno Neerlandiae circa

Commendandos ad Episcopatum, Rome, 17 juli 1858 (Document III).
56 Cf. can. 173 §3 C.I.C.
57 Cf. can. 172 §1, 2 C.I.C. 
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• de uitslag van de stemming en de naam van de gekozene 

aan het college bekend te maken;

f) de verkiezing kan niet geldig gehouden worden als niet de 

meerderheid van hen die bijeengeroepen moeten worden 

aanwezig is;

g) ook een afwezige kanunnik geniet stemrecht; hij kan stemmen 

door aan een medelid van het Kapittel daartoe opdracht te 

geven en wel zo, dat hij met drie gesloten en van 1 tot 3 

genummerde stembrieven aan de stemming deelneemt; slechts

in de eerste stemming over iedere kandidaat kan een per brief 

uitgebrachte stem meegeteld worden;

h) na de verkiezingen dienen de stembriefjes te worden 

vernietigd;

i) de kandidaat die de stemmen van de absolute meerderheid van

de aanwezige kiezers heeft gekregen is gekozen; de afwezige 

kanunnik die per brief stemt wordt slechts in de eerste 

stemming van iedere stemmingsronde bij de aanwezigen 

geteld; na twee stemmingen zonder resultaat dient gestemd te 

worden over de twee kandidaten die het grootste gedeelte van 

de stemmen behaald hebben, of, als er meerdere zijn, over de 

oudste twee in leeftijd; na de derde stemming, als er een 

pariteit blijft, dient degene als gekozen beschouwd te worden 

die de oudste in leeftijd is;

j) de aanbevolen bisschopskandidaten worden langs de 

pauselijke Gezant ter kennis gebracht van de Apostolische 

Stoel;58 de secretaris van het Kapittel maakt hiertoe een akte op,

waarin nauwkeurig verslag wordt gedaan van de onderscheiden

stemmingen en aangegeven wordt hoeveel stemmen de 

gekozen, maar ook de niet gekozen kandidaten hebben 

58 De pauselijke Gezant volgt verder de procedure die beschreven wordt in can. 377 §3

C.I.C.
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gekregen; de akte dient te worden ondertekend door de proost,

de secretaris en de beide stemopnemers en voorzien te worden

van het zegel van het Kapittel; 

vervolgens maakt de secretaris een tweede akte op, die 

bestemd is voor de Bisschoppenvergadering en gezonden 

wordt naar de Aartsbisschop of, indien de metropolitane zetel 

vacant is, naar de in aanstelling oudste suffragane Bisshop, 

waarin alleen de drie aanbevolen bisschopskandidaten staan 

vermeld en wel in volgorde van de stemmingsronden; ook deze 

akte dient door de proost, de secretaris en de beide 

stemopnemers te worden ondertekend en voorzien te worden 

van het zegel van het Kapittel; van beide akten dient een 

afschrift bewaard te worden in het archief van het Kapittel.

Hoofdstuk V – Werkwijze van het kathedrale Kapittel

§1 De vergaderingen

Artikel 48

Het is de taak van de proost om aan het begin van het kalenderjaar het 

rooster van de vergaderingen van het kathedrale Kapittel vast te stellen

en aan de kanunniken mee te delen.

Artikel 49

Een buitengewone vergadering kan worden gehouden indien de proost,

de Bisschop of de meerderheid der kanunniken dit wenselijk acht.

Artikel 50

De kanunniken zijn verplicht om aan de vergaderingen deel te nemen,

tenzij zij om een ernstige reden verhinderd zijn.
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Artikel 51

De agenda van de vergaderingen wordt vastgesteld door de proost of, 

bij diens afwezigheid, door de in aanstelling oudste kanunnik.

Artikel 52

De proost zit de vergaderingen voor of bij diens afwezigheid de in 

aanstelling oudste kanunnik.

Als de Bisschop of de interim-bestuurder van het Bisdom aanwezig is, 

zit hij de vergadering voor.

Artikel 53

De collegiale handelingen van het Kapittel hebben rechtskracht volgens

de bepalingen van can. 119 C.I.C.,59 behoudens hetgeen bepaald is in de

artikelen 41, 47 en 54.

Artikel 54

Voor de gevallen waarover wordt gesproken in art. 33 k. en l. volstaat 

het dat tenminste drie kanunniken aanwezig zijn, mits allen zijn 

uitgenodigd en aan allen de agenda bekend gemaakt is.

Artikel 55

Over personen wordt schriftelijk gestemd; over zaken mondeling, tenzij 

één der aanwezige kanunniken een schriftelijke stemming wenst.

Artikel 56

Het behoort tot de taak van de secretaris om:

– de convocatie en de agenda van de kapittelvergaderingen gereed te 

maken en deze tezamen met de ingekomen stukken voor te leggen aan

de proost;

59 Voor een uitzonderlijk geval cf. can. 120 §2 C.I.C.
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– van het besprokene in de vergaderingen een nauwkeurig verslag te 

maken en dit ter kennis te brengen van het Kapittel en van de Bisschop 

en in het archief van het Kapittel te bewaren;

– de van het Kapittel uitgaande stukken op te stellen;

– het archief van het Kapittel te beheren.

Artikel 57

Akten van het kapittel die bedoelen een juridische uitwerking te hebben

dienen door de proost en de secretaris of door hun wettige 

plaatsvervangers te worden ondertekend en voorzien te worden van 

het zegel van het Kapittel.

§2 Zegel

Artikel 58

Het kathedrale Kapittel heeft een eigen zegel. In de bovenrand van de 

kleine Romeinse hostie staat tussen twee jaartallen "Kapit. Bredan."; 

vóór de inscriptie staat het jaartal 1303, waarin het collegiale Kapittel 

van de kerk van Breda werd opgericht; er achter het jaartal 1858, toen 

het huidige kathedrale Kapittel in het leven werd geroepen.

In de onderrand staat de tekst van Hosea 12,6 "Dns memoriale eius" 

("Heer is Zijn gedenknaam"), eveneens tussen twee jaartallen. Deze 

tekst heeft betrekking op het H. Sacrament. Het jaartal 1449, dat vóór 

de tekst staat, herinnert aan de overbrenging van de Wonderbare 

Hostie vanuit Niervaert (tegenwoordig Klundert), waar ze gevonden en 

ongeveer 150 jaar bewaard werd, naar de Onze Lieve Vrouwe-kerk te

Breda. Het jaartal 1509, dat na de tekst komt, slaat op de bouw van de 

toren, die tot stand kwam dankzij de giften van pelgrims die overal 

vandaan naar Breda kwamen, en in dat jaar voltooid werd. De drie 

kruisen, waarvan twee op de rand en één in het midden van de hostie, 

vormen het wapen van de stad Breda. 
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Hoofdstuk VI – Slotbepaling

Verandering of opheffing van deze statuten komt tot stand door 

wettige akt van het kathedrale Kapittel en behoeft de goedkeuring van 

de diocesane Bisschop.60

Vaststelling der kapittelstatuten

Deze statuten zijn tot stand gekomen door wettige kapittelakt en 

worden van kracht op de dag dat de diocesane Bisschop er zijn 

goedkeuring aan hecht.

Getekend te Breda op 12 december 2013 door de hoogeerwaarde heer 

drs. W.M.F.Wiertz, proost, en de hoogeerwaarde heer A.C.M. Demmers, 

secretaris.

Goedkeuring der kapittelstatuten

De statuten van het kathedrale Kapittel, door wettige kapittelakt tot 

stand gekomen op 12 december 2013, zijn door de Bisschop 

goedgekeurd te Breda op 12 december 2013.

60 Cf. can. 505 C.I.C.
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Protocol van de Diocesane Lekenraad van het 

Bisdom Breda 2013 – 2018

1. Oprichting

De Bisschop van Breda heeft, na het advies te hebben ingewonnen van 

het kathedraal Kapittel en de bisdomstaf, besloten om een Diocesane 

Lekenraad op te richten.

2. Doel

a) De Diocesane Lekenraad stelt de Bisschop in staat te horen wat 

er in het bisdom leeft.

b) De Diocesane Lekenraad geeft desgevraagd en uit eigen 

beweging adviezen over de in dit artikel onder c genoemde 

aangelegenheden.

c) Deze aangelegenheden betreffen de bevordering van het 

lekenapostolaat, dat wil zeggen de roeping die de lekengelovige 

op grond van de sacramenten van het H. Doopsel en het H. 

Vormsel heeft om in zijn eigen omgeving te getuigen van zijn 

geloof in Christus en Zijn Kerk, alsmede de coördinatie van de 

verschillende vormen van dit apostolaat in het bisdom.

3. Samenstelling

a) De raad bestaat uit twintig leden: tien leden uit het vicariaat

Breda en tien leden uit het vicariaat Middelburg. 

b) De raad wordt samengesteld uit lekengelovigen uit 

verschillende geledingen van het kerkelijk en maatschappelijk 

leven.
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c) De benoeming tot lid van de raad komt toe aan de Bisschop; de 

benoeming geschiedt op voordracht van de bisschoppelijk 

vicaris.

d) Bij de benoeming wordt gelet op een evenwichtige verdeling 

van het aantal mannen en vrouwen.

e) Wanneer een vacature ontstaat, benoemt de Bisschop, met 

inachtneming van het in dit artikel onder b, c en d bepaalde, 

een nieuw lid.

f) De Bisschop kan personen die geen lid van de raad zijn 

uitnodigen om als adviseur vergaderingen van de raad bij te 

wonen. Uit elk vicariaat wordt één stafmedewerker als vaste 

adviseur van de raad uitgenodigd.

4. Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt:

a) door overlijden;

b) door met redenen omkleed ontslag door de Bisschop;

c) door schriftelijke opzegging door het desbetreffende lid bij de 

Bisschop;

d) wanneer de raad ophoudt te bestaan.

5. Duur

a) De raad wordt, met ingang van 1 april 2013, opgericht voor een 

periode van vijf jaar.

b) Bij sedisvacatie houdt de raad op te bestaan.

6. Bestuur en leiding

a) De Bisschop van Breda is voorzitter van de raad.

b) De secretaris-generaal van het Bisdom Breda vervult in de raad 

de functie van ambtelijk secretaris.

c) De Bisschop kan, de raad gehoord, een gespreksleider, ook van 

buiten de raad, verzoeken de vergadering te leiden.
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7. Werkwijze

a) De Bisschop roept de raad bijeen.

b) De raad vergadert ten minste tweemaal per jaar; voorts zo 

dikwijls als de Bisschop het geraden acht of wanneer vijf leden 

van de raad een daartoe strekkend verzoek aan de Bisschop 

doen en deze daarmee instemt. 

c) De Bisschop stelt een agendacommissie in, bestaande uit de 

Bisschop, de ambtelijk secretaris en twee leden van de raad.

d) De leden kunnen uiterlijk drie weken voor de eerstvolgende 

vergadering agendapunten bij de commissie indienen.

e) Adviezen worden met meerderheid van stemmen uitgebracht in

een vergadering waarbij ten minste de helft van het aantal 

leden aanwezig is.

f) De Bisschop kan deskundigen van buiten de raad uitnodigen 

om bepaalde onderwerpen in te leiden of toe te lichten, of zorg 

te dragen voor de adequate berichtgeving over de door de raad

gegeven adviezen.

g) De raad kan nooit buiten de Bisschop om handelen.

h) De Bisschop draagt, voor zoveel nodig, zorg voor 

openbaarmaking van de door de raad gegeven adviezen, 

desgewenst met de hulp van de in dit artikel onder f genoemde 

deskundigen.

Wijzigingen protocol

a) De Bisschop wijzigt het protocol of vult dit aan.

b) De Bisschop draagt zorg dat het aldus gewijzigde of aangevulde 

protocol ter kennis van de raad wordt gebracht.

Vastgesteld en ondertekend door de Bisschop van Breda op 26 maart 

2013 (nr. 21/52/2013).
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Statutenwijzing van de Mgr. Frencken 

Stichting

2014

Johannes Wilhelmus Maria Liesen, door de genade van God en de gunst

van de Apostolische Stoel Bisschop van Breda,

Overwegende

dat met een akte van 29 april 1999 (Nr. 21/222/99) de toenmalige 

Bisschop van Breda, mgr. dr. M.P.M. Muskens, de Frencken Stichting in 

het leven heeft geroepen en de statuten van deze stichting heeft 

vastgesteld;

Overwegende

dat het gewenst is de doelstelling van de Frencken Stichting te 

verruimen en ook de opleiding tot het permanente diaconaat tot 

onderdeel van de doelstelling te maken;

Gelet

op het besluit van het bestuur van de Frencken Stichting tot wijziging 

van de statuten dat tot stand gekomen is overeenkomstig artikel 11 van

de statuten op 18 maart 2014;
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Besluit hierbij

de statuten van de Frencken Stichting te wijzigen met opname van de 

boven aangeduide verruiming van de doelstelling en opnieuw als 

geheel vast te stellen als volgt.

Algemene Bepalingen

Artikel 1

1. De Kerkelijke Instelling, hierna te noemen de Instelling, is 

genaamd ‘Mgr. Frencken Stichting’ en is gevestigd te Breda.

2. De Instelling is een publieke kerkelijke rechtspersoon in de zin 

van can. 116 C.I.C. en bezit als zelfstandig onderdeel van het 

R.K. Kerkgenootschap in de zin van art. 7 van het Reglement 

voor het R.K. Kerkgenootschap in Nederland van 1996 

rechtspersoonlijkheid naar Nederlands recht krachtens art. 2 

van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

3. Op de Instelling zijn de vigerende "Algemene Bepalingen voor

kerkelijke rechtspersonen en katholieke burgerlijke 

rechtspersonen in de R.-K. Kerkprovincie in Nederland" van 

toepassing.

4. In deze statuten wordt onder "de Bisschop" verstaan de 

Bisschop van Breda.

Doel

Artikel 2

De Instelling heeft tot doel:

1. het treffen van bijzondere voorzieningen in het Bisdom van

Breda om de opleiding tot het priesterschap en het permanente

diaconaat te stimuleren en kandidaten voor het priesterschap 

en het permanente diaconaat te ondersteunen en om de 
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voortgezette vorming van de gewijde bedienaren te 

bevorderen;

2. het treffen van bijzondere voorzieningen om het 

roepingenpastoraat in het Bisdom van Breda te bevorderen en 

te ondersteunen;

3. het beheren, verwerven en aanwenden van financiële middelen

voor de sub 1. en 2. genoemde doeleinden.

Samenstelling van het bestuur

Artikel 3

1. Het bestuur van de Instelling bestaat uit tenminste drie en ten 

hoogste vijf personen.

2. De Bisschop is ambtshalve lid en voorzitter van het bestuur.

3. Leden van het bestuur zijn voorts zij die door de Bisschop als 

zodanig benoemd zijn in overleg met het zittende bestuur.

4. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een 

penningmeester.

5. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode 

van vier jaar, die geacht wordt telkens te zijn verlengd met een 

volgende periode van vier jaar, tenzij de Bisschop bij afloop van 

een periode een ander in de plaats van het betreffende lid 

benoemt.

Artikel 4

Als lid van het bestuur kunnen niet worden benoemd:

a) zij, die niet in het volle bezit van hun burgerlijke rechten zijn;

b) echtgenoten, bloedverwanten en aanverwanten van een lid van 

het bestuur tot en met de graad van bloedverwantschap tussen

neven c.q. nichten;
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c) zij, die door het bestuur in loondienst zijn aangesteld, en zij, die 

leveringen van goederen en betaalde diensten ten behoeve van 

de Instelling verrichten.

Vertegenwoordiging

Artikel 5

1. De voorzitter en de secretaris tezamen, of hun door het bestuur

aangewezen plaatsvervangers tezamen, vertegenwoordigen de 

Instelling in en buiten rechte.

2. Zij ondertekenen tezamen alle officiële stukken van de 

Instelling.

Werkwijze van het bestuur

Artikel 6

1. Het bestuur vergadert tenminste twee maal per jaar en voorts 

zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee leden van het 

bestuur zulks nodig oordelen.

2. De voorzitter roept de vergadering bijeen.

Artikel 7

1. Besluiten worden genomen door de volstrekte meerderheid 

van de aanwezige bestuursleden.

2. In een vergadering waarin niet meer dan de helft van het aantal

bestuursleden aanwezig is kunnen geen geldige besluiten 

worden genomen.

3. In dringende omstandigheden kunnen ook buiten de 

vergadering om schriftelijk besluiten worden genomen door de 

volstrekte meerderheid van de bestuursleden.

4. Over zaken wordt mondeling, over personen wordt schriftelijk 

gestemd.

5. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht 

te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen vindt 
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een tweede stemming plaats; indien de stemmen wederom 

staken beslist het lot.

6. Door de secretaris van het bestuur worden van het 

verhandelde in elke vergadering notulen gehouden. Deze 

notulen zullen in de eerstvolgende vergadering van het bestuur 

worden vastgesteld en getekend door de voorzitter en 

secretaris en worden bewaard in het archief van de Instelling.

7. Van schriftelijk genomen besluiten wordt in de eerstvolgende 

vergadering melding gemaakt; zij worden in de notulen van 

deze vergadering opgenomen.

Taken en bevoegdheden van het bestuur

Artikel 8

1. Het bestuur is belast met het bestuur van de Instelling en met 

het beheer van het vermogen en is bevoegd tot alle daden van 

beheer en beschikking binnen het kader van de goedgekeurde 

begroting.

2. Tot de taken van het bestuur behoort met name het bewaken 

van de doelstelling van de Instelling en het bevorderen van de 

realisering daarvan.

Geldmiddelen

Artikel 9

De geldmiddelen van de Instelling bestaan uit:

a) het vermogen van de Instelling;

b) subsidies, bijdragen, giften, erfstellingen en legaten;

c) andere baten.

129



Beheer en rekenplicht

Artikel 10

Mutatis mutandis zijn de bepalingen van de artikelen 53 t/m 59 van het 

"Algemeen Reglement voor het Bestuur van een Parochie van de 

Rooms-Katholieke Kerk in Nederland", laatstelijk vastgesteld op 14 juni 

1988 en laatstelijk gewijzigd op 9 mei 2006, op de Instelling van 

overeenkomstige toepassing.

Wijziging van de statuten

Artikel 11

1. Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden 

genomen in een bestuursvergadering waartoe de leden 

tenminste veertien dagen van tevoren schriftelijk zijn 

samengeroepen met een convocatie die zowel de letterlijke 

tekst van de te wijzigen artikelen alsook de letterlijke tekst van 

de voorgestelde wijzigingen moet bevatten.

2. Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts genomen 

worden door tenminste tweederde der aanwezige 

bestuursleden in een vergadering waarin alle bestuursleden 

aanwezig zijn.

Indien niet alle bestuursleden ter vergadering aanwezig zijn, 

stelt de voorzitter een nieuwe vergadering vast, welke 

tenminste één week, doch ten hoogste drie weken na de eerste 

vergadering wordt gehouden.

In de tweede vergadering kunnen besluiten genomen worden 

door de volstrekte meerderheid van de aanwezige 

bestuursleden, ongeacht het ter vergadering aanwezige aantal 

bestuursleden.

3. Een besluit tot wijziging van de statuten treedt eerst in werking 

na schriftelijke goedkeuring door de Bisschop.
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Ontbinding van de Instelling

Artikel 12

1. Voor een besluit tot het ontbinden van de Instelling is het 

bepaalde in art. 11 lid 1 t/m 3 van overeenkomstige toepassing.

2. Na ontbinding van de Instelling treedt het bestuur op als 

liquidateur, tenzij de Bisschop besluit een andere liquidateur 

aan te wijzen.

3. Een eventueel batig saldo zal door de liquidateur in overleg met

en na schriftelijke goedkeuring door de Bisschop worden 

bestemd voor een doel dat zo veel mogelijk overeenkomt met 

het doel van de Instelling.

Slotbepalingen

Artikel 13

In gevallen waarin noch door deze statuten, noch door het kerkelijk 

recht wordt voorzien, beslist het bestuur, met inachtneming van art. 7 

van deze statuten.

Vastgesteld en ondertekend door de Bisschop op 21 maart 2014 (nr. 

21/62/2014).
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Het sluiten van niet-kerkelijke huwelijken op 

gewijde plaatsen

2015

Bij brief van 12 januari 2015 heeft Bisschop J. Liesen zich gewend tot 

alle pastoors in het Bisdom Breda inzake de onmogelijkheid van het 

sluiten van niet-kerkelijke huwelijken op gewijde plaatsen. Hieronder 

volgt de tekst van de brief (011/22/2015).

Zeereerwaarde heer, 

Geregeld wordt aan de Nederlandse Bisschoppen de vraag gesteld of 

het is toegestaan om een burgerlijk huwelijk, een geregistreerd 

partnerschap of een ander samenlevingscontract te sluiten op een 

gewijde plaats, een kerkelijk terrein of in een kerkelijk gebouw niet 

zijnde een gewijde plaats.

Het antwoord luidt, gebaseerd op het toepasselijke universele en 

particuliere canonieke recht, dat dit niet is toegestaan.

Zoals u weet behoeft het kerkbestuur een voorafgaande schriftelijke 

machtiging van de Bisschop voor daden, die de grenzen van het 

gewone beheer te buiten gaan.

[ARBP art. 53, lid 1c: “Het kerkbestuur heeft een voorafgaande 

schriftelijke machtiging nodig voor daden, die de grenzen van het 

gewone beheer te buiten gaan, met name voor het verkrijgen, 
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vervreemden, hypothecair belasten, in pacht of huur geven, in gebruik 

of bruikleen geven van registergoederen of het vestigen van beperkte 

rechten, alsmede het aangaan van andere overeenkomsten, die 

bezwarend zijn voor de parochie.”]

Het toelaten van het sluiten van een burgerlijk huwelijk, een 

geregistreerd partnerschap of een ander samenlevingscontract op een 

gewijde plaats, een kerkelijk terrein of in een kerkelijk gebouw niet 

zijnde een gewijde plaats, valt onder de daden van buitengewoon 

beheer.

Ten aanzien hiervan is het nodig vast te stellen wat met gewijde 

plaatsen wordt bedoeld. Volgens canon 1205 van het Wetboek van 

Canoniek Recht 1983 zijn als gewijde plaatsen aan te merken: de 

plaatsen die overeenkomstig de liturgische boeken van de Kerk door de

wijding of door zegening voor de goddelijke eredienst of voor de 

begrafenis van gelovigen zijn bestemd.

Aangezien er een verschil bestaat tussen enerzijds de burgerrechtelijke 

huwelijksopvatting, geregistreerde partnerschappen of andere 

samenlevingscontracten, en anderzijds de rooms-katholieke 

huwelijksopvatting (zoals tot uitdrukking komend in de rooms-

katholieke theologie omtrent het huwelijk en in het canonieke recht) is 

het niet toegestaan een burgerlijk huwelijk, een geregistreerd 

partnerschap of een ander samenlevingscontract te sluiten op een 

gewijde plaats, een kerkelijk terrein of in een kerkelijk gebouw niet 

zijnde een gewijde plaats.

Het toestaan van dergelijke verbintenissen op de genoemde locaties 

zou de indruk wekken van formele betrokkenheid van de Kerk, wat 

zowel op grond van de rooms-katholieke geloofsleer als de scheiding 

van Kerk en Staat niet gewenst is.
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Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en erop 

vertrouwend dat u adequaat zult handelen, teken ik,

in Christus verbonden en met vriendelijke groet,

 Mgr. dr. J.W.M. Liesen, Bisschop van Breda.
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Statuten van de Diocesane Depotcommissie

2015

I. Naam 

Artikel 1

De commissie heet ‘Diocesane depotcommissie in het Bisdom van

Breda’, hierna te noemen “de commissie”.

II. Taak 

Artikel 2 

De commissie heeft tot taak het opnemen, bewaren, beheren en 

opnieuw bestemmen van kerkelijke goederen en liturgische 

gebruiksvoorwerpen in het depot van het bisdom van Breda.

III. Samenstelling van de commissie

Artikel 3 

a) De commissie bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven 

personen.

b) De leden worden benoemd door de Bisschop van Breda.

c) Eén lid wordt aan de commissie toegevoegd uit en op 

voordracht van de Diocesane Commissie Kerkelijk Kunstbezit.
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d) De benoeming geldt voor vier jaar, waarna herbenoeming 

mogelijk is.

e) Als leden zijn benoembaar kerkbetrokken katholieken.

IV. Werkzaamheden

Artikel 4

a) De commissie beheert het depot.

b) De commissie beslist over de opname van goederen in het 

depot welke afkomstig zijn uit de inventarissen van gesloten

kerken en andere kerkelijke gebouwen in het bisdom van

Breda. Opname van goederen uit andere bisdommen gebeurt, 

indien mogelijk, bij uitzondering en alleen met uitdrukkelijke 

toestemming van de kerkelijke overheid van het bisdom van 

herkomst.

c) Goederen die bij het depot worden aangeboden en in het depot

worden opgenomen worden eigendom van het depot c.q. van 

het bisdom van Breda, tenzij in overleg met de 

liquidatiecommissie anders wordt bepaald.

d) De commissie stelt een lijst op van de goederen die gerekend 

moeten worden tot de inventaris van het depot.

e) Op de inventarislijst zijn de goederen in te delen in:

• zaken met bijzondere religieuze of devotionele waarde, 

zoals bedoeld in C.I.C. can. 1190 §2 en §3;

• zaken van min of meer kunsthistorische waarde;

• zaken die bestemd of gebruikt worden voor de eredienst en

die bij herbestemming beschermd moeten worden tegen 

ongepast gebruik;

• overige zaken, zonder bijzondere betekenis.

f) Op basis van de inventarislijst bemiddelt de commissie bij de 

bestemming van de afzonderlijke goederen, waarbij de 

mogelijke bestemming te bepalen is in:

• kerkelijke bestemming, al dan niet met 

eigendomsoverdracht;
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• niet kerkelijke bestemming, al dan niet met 

eigendomsoverdracht.

g) Voor kerkelijke bestemming komen alle goederen in 

aanmerking die op de inventarislijst zijn vermeld. Bij de 

bestemming wordt zoveel mogelijk de onderstaande volgorde 

in acht genomen:

• R.K. kerken binnen het Bisdom van Breda;

• R.K. kerken binnen de Nederlandse Kerkprovincie, 

eventueel in overleg met het Catharijneconvent.

• R.K. kerken buiten Nederland, na schriftelijke aanbeveling 

van de plaatselijke kerkelijke autoriteit.

• Vóór bestemming en mogelijke eigendomsoverdracht kan 

een taxatierapport worden opgesteld.

h) Voor niet-kerkelijke bestemming komen niet in aanmerking de 

goederen, op de inventarislijst vermeld, met een bijzondere 

religieuze of devotionele waarde of met een kunsthistorische 

waarde. Ook zaken die bestemd of gebruikt worden voor de 

eredienst dienen geen niet-kerkelijke bestemming te krijgen. Als

de goederen een nieuwe bestemming krijgen bepaalt de 

commissie welk bewaar- en bemiddelingsloon bij de 

eigendomsoverdracht in rekening gebracht moet worden, 

teneinde de onkosten van het depot te bestrijden.

V. Onkostenvergoeding en verzekering

Artikel 5

1. De leden van de commissie hebben geen recht op loon. Zij 

kunnen hun onkosten declareren bij de econoom van het 

Bisdom van Breda. De onkosten worden vergoed 

overeenkomstig de diocesane regelingen.

2. Bij de uitvoering van hun werkzaamheden zijn de leden van de 

commissie als vrijwilliger van het Bisdom van Breda verzekerd 
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voor schade voortkomend uit ongeval of wettelijke 

aansprakelijkheid, overeenkomstig de daartoe bestaande 

collectieve polissen.

Statuut vastgesteld door de Bisschop op 30 april 2014 (nr. 21/93/2014), 

waarmee tevens de commissie in het leven geroepen werd. 

Statuut gewijzigd door de Bisschop op 11 juni 2015 (nr. 21/100/2015): in

artikel 3a is “vijf” gewijzigd in “zeven”.
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Statuten van de kerkelijke instelling ‘Stichting 

Vrienden van Antonius’ te Lepelstraat

2015

Johannes Wilhelmus Maria Liesen, door de genade van God en de gunst

van de Apostolische Stoel Bisschop van Breda,

Gezien

het verzoek van het parochiebestuur van de parochie Sint Christoffel te 

Halsteren, gedaan bij schrijven van 16 april 2015;

Overwegende,

dat het wenselijk is om voor het voortbestaan van de parochiekerk H. 

Antonius van Padua te Lepelstraat, welke eigendom is van de parochie 

Sint Christoffel te Halsteren, een steunstichting in het leven te roepen;

Besluit hierbij

voor het onderhoud van de parochiekerk H. Antonius van Padua te 

Lepelstraat een steunstichting in het leven te roepen, hierna te noemen

“de Instelling”, die geregeerd zal worden door de navolgende statuten.
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Algemene Bepalingen

Artikel 1

1. De Instelling is een publieke kerkelijke rechtspersoon in de zin 

van canon 116 C.I.C. en bezit als zelfstandig onderdeel van het 

R.K. Kerkgenootschap in de zin van artikel 7 van het Reglement 

voor het R.K. Kerkgenootschap in Nederland van 1996, 

krachtens artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 

tevens rechtspersoonlijkheid naar Nederlands recht.

2. Op de Instelling zijn de vigerende ‘Algemene Bepalingen voor

kerkelijke rechtspersonen en katholieke burgerlijke 

rechtspersonen in de R.K. Kerkprovincie in Nederland’ (1995) 

van toepassing.

3. De Instelling wordt opgericht per 1 juni 2015 en wel voor 

onbepaalde tijd.

4. In deze statuten wordt verstaan onder "de Bisschop" de 

Bisschop van Breda.

I. Naam en zetel

Artikel 2

1. De Instelling is genaamd ‘Stichting Vrienden van Antonius’.

2. De Instelling is gevestigd te Lepelstraat.

II. Doelstelling

Artikel 3 

1. De Instelling heeft ten doel:

a) het bevorderen van de restauratie en het onderhoud van de

parochiekerk H. Antonius van Padua te Lepelstraat in 

opdracht van het bestuur van de parochie Sint Christoffel te

Halsteren, hierna te noemen “de parochie”, die tot 

onderhoud van het kerkgebouw verplicht is;
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b) voor de restauratie en het onderhoud gelden te verwerven 

en beheren;

c) het aanwenden van gelden voor de restauratie en 

onderhoud, in opdracht van het bestuur van de parochie.

2. De Instelling streeft haar doelstelling na onder eerbiediging van 

het gezag van de Bisschop.

III. Samenstelling van het bestuur

Artikel 4

1. Het bestuur van de Instelling bestaat uit tenminste drie 

personen.

2. Leden van het bestuur zijn zij die als zodanig door de Bisschop 

zijn benoemd op voordracht van het bestuur van de parochie.

3. De Bisschop kan om gewichtige, te zijner beoordeling staande 

redenen, niet tot benoeming overgaan, nadat hij de 

betrokkenen in hun belang heeft gehoord.

4. Zodra de schriftelijke benoeming aan het bestuur is 

medegedeeld, treden de benoemden in functie en treden de 

bestuursleden, die aan de beurt zijn om af te treden, af.

Artikel 5

Als lid van het bestuur kunnen niet benoemd worden: 

a) zij, die niet in het volle bezit van hun burgerlijke rechten zijn;

b) echtgenoten, bloedverwanten en aanverwanten van een lid van 

het bestuur tot en met de graad van bloedverwantschap tussen

neven c.q. nichten;

c) zij, die door het bestuur in loondienst zijn aangesteld en zij, die 

leveringen van goederen en betaalde diensten ten behoeve van 

de Instelling verrichten. 
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Artikel 6

1. De leden van het bestuur worden benoemd voor een termijn 

van vier jaren en zijn bij aftreden terstond herbenoembaar.

2. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur vast 

te stellen rooster.

3. Dit rooster moet zodanig worden ingericht, dat het periodiek 

aftreden van één of meer bestuursleden elk jaar op 1 juni plaats

heeft en dat ieder bestuurslid vier jaar na zijn benoeming 

aftreedt.

4. Bij tussentijdse vacatures treedt het nieuwe bestuurslid, wat 

betreft de beurt van aftreden volgens het rooster, in de plaats 

van zijn voorganger.

5. Bestuursleden, die de leeftijd van 75 jaar hebben bereikt treden

af op 1 juni daaropvolgend.

6. Een lid van het bestuur kan op zijn verzoek worden ontslagen 

door de Bisschop, nadat het bestuur op dat verzoek gehoord is.

7. De Bisschop kan om gewichtige, te zijner beoordeling staande 

redenen, een lid van het bestuur uit zijn functie ontslaan of ook 

het zittende bestuur in zijn geheel ontbinden, nadat in beide 

gevallen een volledig onderzoek der feiten heeft plaats gehad 

en de betrokkenen in hun belang zijn gehoord.

IV. Werkwijze van het bestuur 

Artikel 7

1. Het bestuur vergadert tenminste vier maal per jaar en voorts zo

dikwijls als de voorzitter of tenminste twee bestuursleden zulks 

nodig oordelen. In dit laatste geval zal een daartoe strekkend 

schriftelijk verzoek worden ingediend bij de voorzitter, die 

binnen een maand het bestuur zal bijeenroepen.

2. De voorzitter roept de vergadering bijeen. 
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Artikel 8

Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en 

een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester 

kunnen, indien nodig, door hetzelfde bestuurslid worden vervuld.

Artikel 9

1. Alle besluiten worden genomen door de volstrekte 

meerderheid van de aanwezige bestuursleden.

2. In een vergadering, waarin niet meer dan de helft van de 

bestuursleden aanwezig is, kunnen geen geldige besluiten 

worden genomen.

3. In dringende omstandigheden kunnen ook buiten de 

vergadering schriftelijk besluiten worden genomen door de 

meerderheid van alle bestuursleden.

4. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een der 

aanwezigen schriftelijke stemming verlangt. 

5. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht 

te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen 

beslist het lot.

6. Door de secretaris van het bestuur worden van het 

verhandelde in elke vergadering notulen gehouden. Deze 

notulen zullen in de eerstvolgende vergadering van het bestuur 

worden vastgesteld en getekend door de voorzitter en de 

secretaris.

7. Van schriftelijk genomen besluiten wordt in de eerstvolgende 

vergadering melding gemaakt; zij worden in de notulen van 

deze vergadering opgenomen. 

Artikel 10

1. De taak van het bestuur bestaat met name uit:

a) het nastreven van de in de statuten aangegeven doeleinden

met behulp van de in de statuten aangegeven middelen.

143



b) het leiden van activiteiten van de Instelling en aanvaarden 

van verantwoordelijkheid daarvoor.

c) het onderhouden van het contact met de parochie en de 

Bisschop.

2. Indien besluiten van het bestuur in strijd zijn met de kerkelijke 

wetten of met het algemeen belang van de Instelling of van het 

bisdom, kan de Bisschop deze besluiten vernietigen of de 

uitvoering daarvan opschorten.

V. Vertegenwoordiging

Artikel 11

1. De voorzitter en de secretaris of hun door het bestuur daartoe 

aangewezen plaatsvervangers tezamen vertegenwoordigen de 

Instelling in en buiten rechte, onverminderd het bepaalde in art.

17 lid 1.

2. Zij tekenen de officiële stukken van het bestuur.

VI. Geldmiddelen

Artikel 12

De geldmiddelen van de Instelling bestaan uit:

1. het aanvangskapitaal;

2. het vermogen van de Instelling;

3. subsidies, bijdragen, giften, erfstellingen en legaten;

4. opbrengsten van acties en andere baten.

VII. Beheer en rekenplichtigheid

Artikel 13

1. Het bestuur heeft de voorafgaande schriftelijke machtiging 

nodig van de Bisschop voor daden, die de grenzen van het 

gewone beheer te buiten gaan, met name voor:

a) wijziging in de bestemming van het vermogen;
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b) het aannemen of verwerpen van erfstellingen, legaten, 

schenkingen met een last of fundaties, alsmede het doen 

van schenkingen;

c) het verkrijgen, vervreemden, hypothecair belasten, in pacht 

of huur geven, in gebruik of bruikleen geven van 

registergoederen of het vestigen van beperkte rechten, 

alsmede het aangaan van andere overeenkomsten, die 

bezwarend zijn voor de Instelling;

d) het verstrekken en aangaan van geldleningen;

e) het vervreemden, verpanden, in bruikleen geven of op 

welke wijze ook aan hun bestemming onttrekken van 

voorwerpen van kunst en wetenschap, geschiedkundige 

gedenkstukken of andere roerende zaken van bijzondere 

waarde die eigendom zijn van de Instelling;

f) het oprichten, afbreken, verbouwen of van bestemming 

veranderen van tot het vermogen van de Instelling 

behorende gebouwen en van kerkmeubelen van bijzondere 

waarde, alsmede het verrichten van buitengewone 

herstellingen;

g) de oprichting door of vanwege de Instelling van een aparte 

burgerlijke rechtspersoon;

h) het aanleggen, uitbreiden en sluiten van begraafplaatsen en

columbaria;

i) het voeren van processen als eiser, het opdragen van 

geschillen aan de beslissing van scheidsgerechten en het 

aangaan van dadingen;

j) het verzoeken tot plaatsing c.q. afvoering dan wel het al dan

niet instemmen met een (voorgenomen) besluit tot 

plaatsing c.q. afvoering van een gebouw of ander eigendom

van de Instelling op een monumentenlijst van een 

burgerlijke overheid.
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2. Wanneer de Instelling als verweerder in een rechtsgeding 

betrokken wordt maakt het bestuur daarvan onmiddellijk 

schriftelijk melding aan de Bisschop.

Artikel 14

1. Voor de aanstelling van personeel in dienst van de Instelling is 

vooraf de schriftelijke machtiging van de Bisschop nodig, 

waarbij de behoefte aan personeel en de voorwaarden van de 

rechtspositie ter beoordeling staan van de Bisschop. De 

aanstelling komt tot stand door ondertekening van het contract 

tussen de Instelling en de werknemer.

2. De werkzaamheden, de rechtspositie en de 

arbeidsvoorwaarden worden geregeld door het bestuur met 

inachtneming van de daarvoor door de Bisschop vastgestelde 

regelingen.

Artikel 15

1. Het dienstjaar van de Instelling valt samen met het 

kalenderjaar.

2. Jaarlijks, uiterlijk vóór de eerste november, maakt het bestuur 

volgens een door de Bisschop vast te stellen model de 

begroting op van alle baten en lasten voor het volgende 

dienstjaar en zendt haar vóór de eerste december, vergezeld 

van de nodige bescheiden en toelichting, ter goedkeuring toe 

aan de Bisschop.

3. Na verkregen goedkeuring strekt de begroting tot grondslag 

van het geldelijk beheer voor het betrokken dienstjaar.

4. Zonder bijzondere machtiging van de Bisschop worden geen 

uitgaven, die niet op de goedgekeurde begroting voorkomen, 

gedaan, noch de daarvoor toegestane bedragen overschreden. 

Artikel 16

1. Het bestuur doet jaarlijks vóór de eerste mei aan de Bisschop 

rekening en verantwoording van zijn beheer over het afgelopen 
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dienstjaar door overlegging der rekening en verantwoording 

van alle baten en lasten en van de balans van alle bezittingen en

schulden bij het einde van het dienstjaar volgens de door de 

Bisschop vast te stellen modellen.

2. Het bestuur laat voordien deze jaarstukken controleren door 

een registeraccountant, of na voorafgaande bisschoppelijke 

goedkeuring door een accountant-administratieconsulent of 

door een door de Bisschop na overleg met zijn Raad voor 

Economische Aangelegenheden aangewezen of toegelaten 

instantie.

3. De overeenkomstig het vorige lid gecontroleerde jaarstukken 

worden aan de Bisschop ter goedkeuring toegezonden.

4. De goedkeuring van de rekening en verantwoording strekt het 

bestuur tot décharge voor zijn beheer over het afgelopen 

dienstjaar.

5. De goedgekeurde jaarstukken worden op een daartoe 

geëigende wijze gepubliceerd en verkrijgbaar gesteld.

Artikel 17

1. De penningmeester is belast met het innen der ontvangsten, 

het verlenen van kwijting en het doen der uitgaven, met het 

behoorlijk bijhouden van de financiële administratie zodat 

steeds alle rechten en verplichtingen worden gekend en met 

het aanleggen en bijhouden van zodanige registers, als voor 

een juist beheer door het bestuur nodig wordt geoordeeld.

2. De penningmeester geeft het bestuur kennis wanneer de 

schuldenaren in betaling nalatig zijn.

3. De penningmeester betaalt geen rekeningen boven de € 500,- 

tenzij deze door minstens een ander lid van het bestuur zijn 

gefiatteerd.

4. Van de door hem voor de Instelling ontvangen bedragen en 

gedane uitgaven doet hij jaarlijks rekening en verantwoording 
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aan het bestuur vóór de eerste april van het jaar, volgende op 

dat waarop de rekening betrekking heeft.

5. Eenmaal per jaar, vóór het opstellen van de jaarrekening, dient 

de kas te worden gecontroleerd door twee leden van het 

bestuur van de Instelling buiten de penningmeester.

Artikel 18

Het bestuur heeft te allen tijde het recht om inzage te nemen van de 

kas, de boeken en bewijsstukken van de penningmeester; deze is 

verplicht alle gevraagde inlichtingen en ophelderingen omtrent zijn 

geldelijk beheer te verschaffen. 

Artikel 19

1. Het bestuur draagt zorg dat er steeds een gespecificeerde 

registratie aanwezig is van alle roerende en onroerende zaken 

en overige rechten met eventueel daaraan verbonden 

verplichtingen en bezittingen van meer dan € 500,-. De 

registratie is zodanig dat steeds de datum van aanschaf, de 

omschrijving, de aanschafwaarde en de plaats waar het actief 

zich bevindt kenbaar zijn, alsook onder wiens 

verantwoordelijkheid het behoort, alsmede een nadere 

aanduiding in het belang van de bewaring van het actief.

2. Het bestuur neemt alle gepaste maatregelen tegen 

ontvreemding, verduistering, verwaarlozing of beschadiging van

onder zijn beheer staande zaken, zulks onder meer door middel

van behoorlijke verzekering.

VIII. Huishoudelijk Reglement

Artikel 20

1. Het bestuur is bevoegd voor de gewone werkwijze een 

huishoudelijk reglement vast te stellen dat geen bepaling mag 

bevatten die in strijd zijn met deze statuten.
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2. Voor het vaststellen, wijzigen of buiten werking stellen van het 

huishoudelijk reglement zijn de bepalingen van art. 21 lid 1 en 2

van overeenkomstige toepassing.

IX. Statutenwijziging en ontbinding 

Artikel 21

1. De statuten van de Instelling kunnen worden gewijzigd en de 

Instelling kan worden ontbonden door een besluit van het 

bestuur op een daartoe speciaal belegde vergadering, waarop 

alle bestuursleden aanwezig zijn, door een meerderheid van 

twee derden van de aanwezige bestuursleden.

2. Zijn niet alle leden van het bestuur aanwezig, dan wordt binnen 

een maand, maar niet eerder dan tien dagen na de vergadering,

een volgende vergadering belegd, waarop het besluit genomen 

kan worden door de volstrekte meerderheid (= meer dan de 

helft) van de aanwezige bestuursleden.

3. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van 

de Instelling behoeft om van kracht te zijn de schriftelijke 

goedkeuring van de Bisschop.

4. Bij ontbinding van de Instelling treedt het bestuur op als 

liquidateur.

5. Na de vereffening zal een batig saldo ter beschikking gesteld 

worden van de parochie die het zal aanwenden voor een doel 

dat zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de Instelling.

X. Slotbepaling

Artikel 22

In alle gevallen waarin door de statuten en het huishoudelijk reglement 

van de Instelling niet wordt voorzien beslist het bestuur.

Vastgesteld op 4 mei 2015 (no. 21/72/2015).
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Reglement van de Diocesane Depotcommissie 

(DDC)

2015

Preambule

Dit reglement geeft regels over de opname en bestemming van 

goederen in het depot.

Onder goederen wordt verstaan de objecten genoemd in art. 4 van het 

Statuut van de Diocesane Depotcommissie d.d. 30 april 2014 (nr. 

21/93/2014) en de wijziging van het Statuut d.d. 11 juni 2015 (nr. 

21/100/2015).

Opname van goederen

1. De DDC neemt goederen op van:

a) parochies in het bisdom Breda op aanwijzing van of na 

overleg met de Diocesane Liquidatiecommissie (DLC);

b) kerkelijke rechtspersonen in het bisdom Breda op 

aanwijzing van of na overleg met de Diocesane 

Liquidatiecommissie (DLC);

c) religieuze instituten met toestemming van de kerkelijke 

overheid van het betreffende instituut;

d) uit andere bisdommen met toestemming van de kerkelijke 

overheid van het betreffende bisdom (cf. Statuut, art. 4, lid 

b);
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e) niet-kerkelijke instanties;

f) particulieren.

2. Bij het opnemen van goederen afkomstig van parochies en

kerkelijke rechtspersonen in het bisdom Breda wordt 

samengewerkt met de DLC.

a) Goederen van parochies en andere kerkelijke 

rechtspersonen die vallen onder het gezag van de bisschop 

van Breda worden slechts opgenomen wanneer de DDC op 

voorhand een door de DLC geaccordeerde lijst van de 

betreffende goederen heeft ontvangen.

b) De onder art. 2, lid a genoemde goederen worden slechts 

opgenomen wanneer zij door of onder 

verantwoordelijkheid van de DLC zijn voorzien van een label

met een nummer dat correspondeert met de onder art. 2, 

lid a genoemde lijst.

c) Wanneer een verschil wordt vastgesteld tussen de feitelijk 

ingeleverde goederen en de vermelding op de door de DLC 

geaccordeerde lijst, wordt de DLC hierover ingelicht.

3. Alle goederen worden door de DDC opgenomen in de 

inventarislijst van het depot (cf. Statuut, art. 4. lid d).

a) in de inventarislijst worden een inventarisnummer en een 

beschrijving geregistreerd.

b) indien goederen via de DLC worden opgenomen, worden 

inventarisnummer en beschrijving die door de DLC zijn 

aangeleverd overgenomen.

c) in de inventarislijst wordt aangetekend wie de eigenaar van 

de goederen is, indien in overleg met de DLC is bepaald dat 

het eigendom ervan niet overgaat op de DDC (cf. Statuut, 

art. 4, lid c).

d) alle goederen worden ingedeeld in één van de twee 

volgende categorieën, die wordt of worden aangetekend in 

de inventarislijst (cf. Statuut, art. 4, lid e):
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I. van bijzondere religieuze of devotionele waarde, zoals 

bedoeld in C.I.C. can. 1190 § 2 en § 3 en / of bestemd of 

gebruikt voor de eredienst (goederen die bij 

herbestemming beschermd dienen te worden tegen 

ongepast gebruik);

II. in bewaring gegeven en niet voor herbestemming 

bedoeld (cf. Statuut, art. 4, lid c).

e) indien de DLC de goederen heeft ingedeeld volgens de 

onder art. 3, lid d genoemde categorieën, wordt deze 

indeling overgenomen. Goederen worden in principe alleen 

opgenomen, wanneer zij naar het depot worden gebracht. 

Bestemming van goederen

1. Goederen van de in de art. 3, lid d genoemde categorie I komen

in aanmerking voor een kerkelijke herbestemming (cf. Statuut, 

art. 4, lid g).

2. Bij bestemming van de goederen wordt zo veel mogelijk de 

volgende volgorde in acht genomen (cf. Statuut, art. 4, lid g)

• R.K. kerkelijke instanties binnen het bisdom Breda;

• R.K. kerkelijke instanties binnen de Nederlandse

kerkprovincie, eventueel in overleg met het 

Catharijneconvent;

• R.K. kerkelijke instanties buiten Nederland;

3. Voor bestemming van goederen die vallen in de in art. 3, lid d 

genoemde categorie I dienen de volgende voorwaarden te 

worden vervuld:

a) De bestemming wordt schriftelijk verzocht door een 

kerkelijke instantie, waarin de nieuwe bestemming van de 

verzochte goederen wordt aangegeven. Hiervoor kan een 

standaardtekst worden gedownload op de website van het 

bisdom;

b) Het verzoek van de kerkelijke instantie dient vergezeld te 

gaan van een schriftelijke aanbeveling van de Ordinaris of 
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hogere kerkelijke autoriteit van de betreffende kerkelijke 

instantie;

c) Voordat de verzochte goederen worden overgedragen, 

wordt namens de verzoekende kerkelijke instantie een 

verklaring getekend dat de te verkregen goederen niet 

anders dan voor kerkelijk gebruik worden bestemd, niet 

dan voor kerkelijk gebruik aan een andere kerkelijke 

instantie worden overgedragen, nimmer aan een particulier

in eigendom worden gegeven en dat deze voorwaarden 

dienen te worden gesteld bij overdracht aan een nieuwe 

eigenaar. Hiervoor kan een standaardtekst worden 

gedownload op de website van het bisdom.

4. Bij eigendomsoverdracht van goederen uit het depot bepaalt de

DDC een bewaar- en bemiddelingsloon (cf. Statuut, art. 4, lid i).

5. De beoordeling en honorering van verzoeken tot bestemming 

van goederen uit het depot geschiedt door tenminste twee 

leden van de DDC.

6. Bij overdracht van goederen worden hun nieuwe eigenaar en 

bestemming op de inventarislijst aangetekend.

Vastgesteld door de Bisschop van Breda op 23 december 2015 (nr. 

21/205/2015).
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Diocesane onderscheiding

2016

Het is een gevestigde traditie in de Kerk dat aan degenen die zich op 

bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor Kerk en 

samenleving een kerkelijke decoratie kan worden verleend. Bij de 

Heilige Stoel kan de plaatselijke bisschop in zulke gevallen – afhankelijk 

van de aard van de verdiensten – de verlening van een ‘Bene Merenti’ 

en een ‘Pro Ecclesia et Pontifice’ en de toekenning van de Orde van Sint 

Sylvester en de Orde van Sint Gregorius aanvragen. Met name de ‘Pro 

Ecclesia et Pontifice’ is in Nederland al decennialang populair. Hoewel 

deze onderscheiding bedoeld is voor verdiensten voor de Kerk die 

bovenparochieel zijn, is het gebruik erin geslopen deze ook aan te 

vragen – en te verlenen – voor verdiensten die de plaatselijke 

geloofsgemeenschap niet overstijgen. De Heilige Stoel dringt er sinds 

enkele jaren echter op aan terughoudender te zijn in het aanvragen van

deze onderscheiding en nauwgezetter de criteria ervoor in acht te 

nemen. 

Voor degenen die zich in het Bisdom Breda verdienstelijk hebben 

gemaakt, maar die niet direct in aanmerking komen voor een pauselijke

onderscheiding, heeft mgr. Liesen in 2016 besloten een diocesane 

onderscheiding in te stellen. Pastoors en teamleiders, parochie- en 

caritasbesturen en kerkelijke instellingen in het Bisdom Breda zijn 

hierover geïnformeerd bij brief van 18 februari 2016 (nr. 2/67/2016).
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De diocesane onderscheiding is bedoeld voor personen die zich 

tenminste tien jaar lang op een bijzondere manier verdienstelijk 

hebben gemaakt voor geloof en/of de Kerk van het Bisdom Breda op 

parochieel, vicarieel of diocesaan niveau. 

De diepste vreugde voor christenen is dat hun inspanningen zijn 

geweten door de Vader “die in het verborgene ziet” (Mt 6, 4). Zo zijn er 

velen die in navolging van Christus zich bescheiden en onopvallend 

dienstbaar maken. De Kerk heeft in het toekennen van 

onderscheidingen echter een pastoraal middel gevonden om degenen 

die op voorbeeldige wijze het goede doen daarin te bevestigen en voor 

anderen als voorbeeld te stellen. Om die reden heeft de Bisschop van

Breda het mogelijk willen maken om diocesane onderscheidingen aan 

te vragen.

Verzoeken tot aanvraag van pauselijke onderscheidingen of tot 

verlening van de diocesane onderscheiding worden gericht aan de 

Bisschop van Breda en dienen altijd te worden gedaan door of met een 

aanbeveling van de pastoor of parochie-administrator van de parochie 

waarin de decorandus woont of waarin zijn/haar inzet met name heeft 

plaatsgevonden. Verzoeken dienen te worden vergezeld door een 

curriculum vitae van de decorandus (voor ridderorden in het Engels 

gesteld) en van een motivatie die zich richt naar de criteria van de 

betreffende onderscheiding.

De criteria voor de verschillende soorten onderscheidingen zijn de 

volgende.

Diocesane onderscheiding: voor katholieken die zich minstens tien jaar 

bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op parochieel, vicarieel of 

diocesaan niveau. De versierselen bestaan uit een draagspeldje en 
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diocesaan ereteken. De kosten bedragen – bij het ter perse gaan van 

deze Analecta – €100,-.

Bene Merenti: voor ieder die minstens 35 jaar oud is, ongeacht 

geloofsovertuiging, die zich minstens tien jaar lang op geringe, maar 

opvallend verdienstelijke wijze heeft ingezet voor Kerk en samenleving. 

De versierselen bestaan uit een medaille en een knoopgatsversiersel. 

De kosten bedragen – bij het ter perse gaan van deze Analecta – €375,- 

(inclusief ereteken, exclusief knoopgatsversiersel).

Pro Ecclesia et Pontifice: voor katholieken die minimaal 45 jaar oud zijn 

en zich gedurende minstens 25 jaar verdienstelijk hebben gemaakt 

voor geloof en/of Kerk op bovenparochieel niveau. De versierselen 

bestaan uit een medaille en knoopgatsversiersel. De kosten bedragen –

bij het ter perse gaan van deze Analecta – €500,- (inclusief ereteken, 

exclusief knoopgatsversiersel).

Ridder in de Orde van Sint Sylvester: voor christenen met bijzondere 

verdiensten voor geloof en/of Kerk, met name voor apostolaat, op 

regionaal of diocesaan niveau. De versierselen bestaan uit een 

medaille, een knoopgatsversiersel en een ambtskostuum. De kosten 

bedragen – bij het ter perse gaan van deze Analecta – €500,- (exclusief 

ereteken, knoopgatsversiersel en ambtskostuum).

Commandeur in de Orde van Sint Sylvester: voor christenen met 

bijzondere verdiensten voor geloof en/of Kerk, met name voor 

apostolaat, op regionaal of diocesaan niveau of voor Ridders in deze 

Orde vanwege aanvullende verdiensten. De versierselen bestaan uit 

een medaille, een knoopgatsversiersel en een ambtskostuum. De 

kosten bedragen – bij het ter perse gaan van deze Analecta – €625,- 

(exclusief ereteken, knoopgatsversiersel en ambtskostuum).

Ridder in de Orde van Sint Gregorius de Grote: voor personen, 

ongeacht geloofsovertuiging, met opmerkelijke verdiensten voor geloof,

Kerk of maatschappij op interdiocesaan of landelijk niveau. De 
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versierselen bestaan uit een medaille, een knoopgatsversiersel en een 

ambtskostuum. De kosten bedragen – bij het ter perse gaan van deze 

Analecta – €500 (exclusief ereteken, knoopgatsversiersel en 

ambtskostuum).

Commandeur in de Orde van Sint Gregorius de Grote: voor Ridders in 

deze Orde vanwege aanvullende verdiensten. De versierselen bestaan 

uit een medaille, een knoopgatsversiersel en een ambtskostuum. De 

kosten bedragen – bij het ter perse gaan van deze Analecta – €750,- 

(exclusief ereteken, knoopgatsversiersel en ambtskostuum).

 Mgr. dr. J.W.M. Liesen Bisschop van Breda
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Reglement van de Commissie voor Liturgische 

Muziek Sint Gregorius in het Bisdom Breda

2016

Naam

1. De commissie heet “Commissie voor liturgische muziek in het Bisdom

van Breda Sint Gregorius”, hierna te noemen “de commissie”. De 

commissie als overlegorgaan is een voortzetting van de diocesane 

afdeling van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging.

Doel

2. De commissie stelt zich ten doel om op gezag en onder leiding van de

bisschop de studie en de beoefening van de muziek ten dienste van de 

goddelijke eredienst - te noemen de “gewijde muziek ” - te bevorderen, 

alsmede over deze muziek te waken, volgens de geldende voorschriften

en bepalingen van de Rooms-Katholieke Kerk in het algemeen en van 

de Nederlandse bisschoppenconferentie en de bisschop van Breda in 

het bijzonder.

Middelen

3. De commissie tracht dit doel te bereiken door:

a) het uitbrengen van advies aan de bisschop en de door hem 

aangewezen instanties.

b) het bevorderen van de liturgische geesteshouding en van de 

muzikale kunde van allen die bij de gewijde muziek betrokken 

zijn, vooral in de parochies, rekening houdend met de 
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plaatselijke tradities conform de gewettigde eigenheid van de 

particuliere kerk van het bisdom van Breda.

c) het bevorderen van het componeren en uitvoeren van gewijde 

muziek, in overeenstemming met de kerkelijke voorschriften.

d) het organiseren van cursussen en educatieve bijeenkomsten 

voor alle betrokkenen bij de liturgische muziek.

e) het communiceren over de activiteiten van de commissie.

f) andere middelen die voor het doel bevorderlijk zijn.

Samenstelling

4. De commissie bestaat uit tenminste vijf leden.

a) De leden worden benoemd door de bisschop van Breda voor 

een periode van vier jaar.

b) De voorzitter van de commissie, die bij voorkeur clericus is, 

wordt als zodanig door de bisschop aangezocht en benoemd.

c) De diocesane medewerker kerkmuziek is qualitate qua lid van 

de commissie.

d) De voorzitter van de “diocesane commissie voor liturgie” is 

qualitate qua lid van de commissie.

e) Overige leden worden aangezocht en voorgedragen door de 

commissie.

f) De leden kiezen uit hun midden een secretaris van de 

commissie.

Vergaderingen

5. De voorzitter en de secretaris tezamen stellen de agenda op voor 

iedere vergadering.

6. De agenda en de vergaderstukken dienen uiterlijk één week vóór de 

betreffende vergadering aan de leden te worden toegestuurd.

7. De commissie vergadert minstens vier keer per jaar en voorts zo 

dikwijls als de voorzitter of tenminste drie andere leden dit wenselijk 

achten.
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8. De secretaris van de commissie maakt een verslag van iedere 

vergadering, dat in de eerstvolgende vergadering dient te worden 

vastgesteld.

9. Alle besluiten van de commissie worden genomen door de absolute 

meerderheid van de aanwezige leden.

Jaarverslag

10. Jaarlijks doet de commissie schriftelijk verslag van haar activiteiten 

aan de bisschop.

Ereteken

11. Parochiebesturen en koorbesturen kunnen personen die zich 

verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van de kerkmuziek ter 

gelegenheid van een jubileum bij de commissie voordragen voor het 

toekennen van een ereteken. De toekenning van een ereteken zal 

geschieden overeenkomstig de normen van een vaste procedure.

Publicaties

12. De commissie is gerechtigd publicaties te verzorgen op het gebied 

van kerkmuziek, welke steeds het “imprimatur” behoeven van de 

bisschop van Breda.

Slotbepalingen

13. De commissie kan alleen door de bisschop worden ontbonden.

14. Dit reglement wordt eerst van kracht door de goedkeuring van de 

bisschop van Breda. Hetzelfde geldt met betrekking tot eventuele 

wijzigingen van dit reglement.

Vastgesteld door de Bisschop van Breda op 14 april 2016 (no. 

21/70/2016).
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Diocesane Lekenraad 2018 – 2023 

2018

Met ingang van 1 mei 2018 is de Diocesane Lekenraad opnieuw 

ingesteld voor een periode van vijf jaar. Het protocol voor de 

zittingsperiode 2018 – 2023 is grotendeels gelijk aan dat voor de 

zittingsperiode 2013 – 2018, met uitzondering enkele artikelen, die voor

2018 – 2023 als volgt luiden:

1. Oprichting en duur

a. De Bisschop van Breda heeft, na daartoe het advies te hebben 

ingewonnen van het kathedraal Kapittel en de bisdomstaf, in 2013 

besloten tot oprichting van een Diocesane Lekenraad voor een periode 

van 5 jaar, tot 1 april 2018.

b. Met instemming van het bisdombestuur wordt de Diocesane 

Lekenraad met ingang van 1 mei 2018 opnieuw ingesteld voor een 

periode van vijf jaar.

c. Bij sedisvacatie houdt de raad op te bestaan.

3a. De raad bestaat uit twaalf leden: zes uit het vicariaat Breda en zes 

uit het vicariaat Middelburg.

3g. Bij hun benoeming ontvangen de leden een exemplaar van dit 

protocol.
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Artikel 5 uit het protocol voor de zittingsperiode 2013 – 2018 is komen 

te vervallen; de inhoud daarvan is opgenomen in artikel 1 van het 

protocol voor de zittingsperiode 2018 – 2023. De artikelen 6, 7 en 8 uit 

het protocol van 2013 zijn in het protocol van 2018 de artikelen 5, 6 en 

7.

7b. De raad vergadert drie maal per jaar; voorts zo dikwijls als de 

Bisschop het geraden acht of wanneer drie leden van de raad een 

daartoe strekkend verzoek aan de Bisschop doen en deze daarmee 

instemt.

7c. De Bisschop stelt een agendacommissie in, bestaande uit de 

ambtelijk secretaris en ten minste twee leden van de raad.

7e. De concept-agenda die door de agendacommissie wordt 

voorbereid, wordt voorgelegd aan het bisdombestuur alvorens 

definitief te kunnen worden vastgesteld. 

7i. Wanneer de Bisschop verhinderd is om een vergadering van de raad

bij te wonen, vindt deze vergadering geen doorgang. 

Het protocol voor de zittingsperiode 2018 – 2023 is door de Bisschop 

vastgesteld en ondertekend op 1 mei 2018 (nr. 131/54/2018).
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Statuut van de Diocesane Roepingenraad van 

het Bisdom van Breda

Preambule

God roept iedere mens, ook thans, “zonen en dochters van deze kerk 

om de heilsboodschap over de hele wereld te verkondigen, terwijl Hij 

anderen uitnodigt om van de waarheid van de heilsboodschap te 

getuigen in hun huwelijks- en beroepsleven, in cultuur en politiek, 

kunsten en sport, in de menselijke betrekkingen en de wereld van de 

arbeid, ieder volgens de hem of haar verleende gave en zending.”(Uit 

de inleiding van het slotdocument van het Europees Congres over 

roepingen tot het priesterschap en het godgewijde leven in Europa, 

‘Nieuwe roepingen voor een nieuw Europa’, Rome, 5-10 mei 1997). 

De roepingenraad heeft als opdracht mee te werken aan een cultuur 

waarin iedere mens zijn leven als roeping leert te verstaan. Te 

onderscheiden, maar niet te scheiden, zijn de roepingen die meer de 

opbouw van de Kerk dienen (pastoraat) en de roepingen die meer 

gericht zijn op het getuigenis afleggen in de wereld (apostolaat).

De roepingenraad heeft een bijzondere aandacht voor de kerkelijke 

roepingen waar het een levenslange keuze betreft, namelijk die tot het 

priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. 

Met deze bijzondere aandacht voor kerkelijke roepingen mag niet uit 

het oog verloren worden, dat de Heilige Geest op velerlei wijze en in 

overvloed zijn gaven uitdeelt aan alle mensen (vgl. Ef. 4, 14-16, Rom. 12,

6-8 en 1 Kor. 12, 27-30). Zo is de bediening van de pastoraal werk(st)er 

een eigen charisma, een door God gegeven dienst aan de 
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gemeenschap. Op grond van een zending, die zij van de bisschop 

ontvangen, krijgen de pastoraal werk(st)ers voor de duur van hun 

aanstelling de opdracht om met de bisschop en de priesters mee te 

werken in het pastoraat. 

Onder de vele geestesgaven is het christelijk huwelijk te beschouwen 

als een eigen roeping en een eigen charisma, noodzakelijk voor de 

opbouw van de Kerk, maar vooral ook als een dienst aan het dichterbij 

brengen van het Koninkrijk Gods in deze wereld.

1. Oprichting

De bisschop van Breda heeft, na het advies te hebben ingewonnen van 

de priesterraad d.d. 4 februari 2014, van de leden van het 

bisdombestuur en van de stafleden van de Priester- en Diakenopleiding

Bovendonk, besloten om een Diocesane Roepingenraad op te richten.

2. Doel

a) De Diocesane Roepingenraad stelt de bisschop in staat de 

roepingenpastoraal in het bisdom te bevorderen.

b) De Diocesane Roepingenraad geeft desgevraagd en uit eigen 

beweging adviezen over de in dit artikel onder c genoemde 

aangelegenheden.

• Deze aangelegenheden betreffen de bevordering van de 

roepingenpastoraal in het algemeen, en in het bijzonder:

• het stimuleren van het aanhoudende gebed om roepingen 

bij de gelovigen;

• het steeds opnieuw onder de aandacht brengen van de 

specifiek kerkelijke roepingen als een roeping van de Heer 

en een levensvervullende taak;

• het ontwikkelen van activiteiten die de roepingencultuur 

bisdombreed bevordert.

3. Samenstelling

a) De raad bestaat uit tien leden.
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b) Leden van de raad zijn: één bisschoppelijk vicaris, de rector van 

de Priester- en diakenopleiding Bovendonk, twee 

afgevaardigden van de religieuzen, de communicatieregisseur 

van het bisdom, één pastorale beroepskracht, twee studenten 

van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk en twee 

parochianen van wie er tenminste één is gehuwd.

c) De benoeming tot lid van de raad komt toe aan de bisschop.

d) Wanneer een vacature ontstaat, benoemt de bisschop, met 

inachtneming van het in dit artikel onder b bepaalde, een nieuw

lid.

e) De bisschop kan personen die geen lid van de raad zijn 

uitnodigen om als adviseur vergaderingen van de raad bij te 

wonen.

4. Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt:

a) door overlijden;

b) door met redenen omkleed ontslag door de bisschop;

c) door schriftelijke opzegging door het desbetreffende lid bij de 

bisschop;

d) wanneer de raad ophoudt te bestaan.

5. Duur

a) De raad wordt, met ingang van Roepingenzondag, 11 mei 2014, 

opgericht voor een periode van vijf jaar.

b) Bij sedisvacatie houdt de raad op te bestaan.

6. Bestuur en leiding

a) De bisschop van Breda is voorzitter van de raad.

b) De raad wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.
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c) De bisschop kan, de raad gehoord, een gespreksleider, ook van 

buiten de raad, verzoeken de vergadering te leiden.

7. Werkwijze

a) De bisschop roept de raad bijeen.

b) De raad vergadert tenminste twee maal per jaar, bij voorkeur in

de maanden maart en oktober; voorts zo dikwijls als de 

bisschop het geraden acht of wanneer vijf leden van de raad 

een daartoe strekkend verzoek aan de bisschop doen en deze 

daarmee instemt.

c) De bisschop stelt een agendacommissie in, bestaande uit de 

bisschop, de ambtelijk secretaris en twee leden van de raad.

d) De leden kunnen uiterlijk drie weken voor de eerstvolgende 

vergadering agendapunten bij de agendacommissie indienen.

e) Adviezen worden met meerderheid van stemmen uitgebracht in

een vergadering waarbij tenminste de helft van het aantal leden

aanwezig is.

f) De bisschop kan deskundigen van buiten de raad uitnodigen 

om bepaalde onderwerpen in te leiden of toe te lichten, of zorg 

te dragen voor de adequate berichtgeving over de door de raad

gegeven adviezen.

g) De raad kan nooit buiten de bisschop om handelen.

h) De bisschop draagt, voor zoveel nodig, zorg voor 

openbaarmaking van de door de raad gegeven adviezen, 

desgewenst met de hulp van de in dit artikel onder f. genoemde

deskundigen.

8. Wijziging statuut

a) De bisschop kan het statuut wijzigen of aanvullen.

b) De bisschop draagt zorg dat het aldus gewijzigde of aangevulde 

statuut ter kennis van de raad wordt gebracht.

Vastgesteld door de Bisschop van Breda op 7 mei 2014 (nr.21/97/2014).
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Statuten van de kerkelijke instelling ‘Stichting 

Vrienden Kerk Maria Hemelvaart’ te Tholen 

2018

Johannes Wilhelmus Maria Liesen, door de genade van God en de gunst

van de Apostolische Stoel Bisschop van Breda, 

Gezien 

het verzoek van het parochiebestuur van de parochie Sint Christoffel te 

Halsteren, gedaan bij schrijven van 1 december 2017;

Overwegende,

dat het wenselijk is om voor het voortbestaan van de parochiekerk van 

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart te Tholen, welke eigendom is van de 

parochie Sint Christoffel te Halsteren, een steunstichting in het leven te 

roepen;

Besluit hierbij

voor het onderhoud van de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw 

Hemelvaart te Tholen een steunstichting in het leven te roepen, hierna 

te noemen “de Instelling”, die geregeerd zal worden door de 

navolgende statuten.

Algemene bepalingen
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Artikel 1

1. De Instelling is een publieke kerkelijke rechtspersoon in de zin 

van canon 116 C.I.C. en bezit als zelfstandig onderdeel van het 

R.K. Kerkgenootschap in de zin van artikel 7 van het ‘Reglement 

voor het R.K. Kerkgenootschap in Nederland’ van 1996, 

krachtens artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 

tevens rechtspersoonlijkheid naar Nederlands recht.

2. Op de Instelling zijn de vigerende ‘Algemene Bepalingen voor

kerkelijke rechtspersonen en katholieke burgerlijke 

rechtspersonen in de R.K. Kerkprovincie in Nederland’ van 1995 

van toepassing.

3. De Instelling wordt opgericht per 1 januari 2018 en wel voor 

onbepaalde tijd.

4. In de statuten wordt verstaan onder “de Bisschop” de Bisschop 

van Breda.

I. Naam en zetel

Artikel 2

1. De Instelling is genaamd “Stichting Vrienden Kerk Maria 

Hemelvaart”.

2. De Instelling is gevestigd te Tholen.

II. Doelstelling

Artikel 3

1. De Instelling heeft ten doel:

a) het bevorderen van de restauratie en het onderhoud van de 

parochiekerk van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart te Tholen in 

opdracht van het bestuur van de parochie Sint Christoffel te 

Halsteren, hierna te noemen “de parochie”, die tot onderhoud 

van het kerkgebouw verplicht is;

b) voor de restauratie en het onderhoud gelden te verwerven en 

beheren;
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c) het aanwenden van gelden voor de restauratie en het 

onderhoud, in opdracht van het bestuur van de parochie.

d) De Instelling streeft haar doelstelling na onder eerbiediging van 

het gezag van de Bisschop.

III. Samenstelling van het bestuur

Artikel 4

1. Het bestuur van de Instelling bestaat uit tenminste drie 

personen.

2. Leden van het bestuur zijn zij die als zodanig door de Bisschop 

zijn benoemd op voordracht van het bestuur van de parochie.

3. De Bisschop kan om gewichtige, te zijner beoordeling staande 

redenen, niet tot benoeming overgaan, nadat hij de 

betrokkenen in hun belang heeft gehoord.

4. Zodra de schriftelijke benoeming aan het bestuur is 

medegedeeld, treden de benoemden in functie en treden de 

bestuursleden, die aan de beurt zijn om af te treden, af.

Artikel 5

Als lid van het bestuur kunnen niet benoemd worden:

a) zij, die niet in het volle bezit van hun burgerlijke rechten zijn;

b) echtgenoten, bloedverwanten en aanverwanten van een lid van 

het bestuur tot en met de graad van bloedverwantschap tussen

neven c.q. nichten;

c) zij, die door het bestuur in loondienst zijn aangesteld en zij, die 

leveringen van goederen en betaalde diensten ten behoeve van 

de Instelling verrichten.

Artikel 6

1. De leden van het bestuur worden benoemd voor een termijn 

van vier jaren en zijn terstond herbenoembaar.
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2. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur vast 

te stellen rooster.

3. Dit rooster moet zodanig worden ingericht, dat het periodiek 

aftreden van één of meer bestuursleden elk jaar op 1 juni 

plaatsheeft en dat ieder bestuurslid vier jaar na zijn benoeming 

aftreedt.

4. Bij tussentijdse vacatures treedt het bestuurslid, wat betreft de 

beurt van aftreden volgens het rooster, in de plaats van zijn 

voorganger.

5. Bestuursleden, die de leeftijd van 75 jaar hebben bereikt treden

af op 1 juni daaropvolgend.

6. Een lid van het bestuur kan op zijn verzoek worden ontslagen 

door de Bisschop, nadat het bestuur op dat verzoek gehoord is.

7. De Bisschop kan om gewichtige, te zijner beoordeling staande 

redenen een lid van het bestuur uit zijn functie ontslaan of ook 

het zittende bestuur in zijn geheel ontbinden, nadat in beide 

gevallen een volledig onderzoek der feiten heeft plaatsgehad en

de betrokkenen in hun belang zijn gehoord.

IV. Werkwijze van het bestuur

Artikel 7

1. Het bestuur vergadert tenminste vier maal per jaar en voorts zo

dikwijls als de voorzitter of ten minste twee bestuursleden zulks

nodig oordelen. In dit laatste geval zal een daartoe strekkend 

schriftelijk verzoek worden ingediend bij de voorzitter, die 

binnen een maand het bestuur zal bijeenroepen.

2. De voorzitter roept de vergadering bijeen.

Artikel 8

Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en 

een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester 

kunnen, indien nodig, door hetzelfde bestuurslid worden vervuld.
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Artikel 9

1. Alle besluiten worden genomen door de volstrekte 

meerderheid van de aanwezige bestuursleden.

2. In een vergadering, waarin niet meer dan de helft van de 

bestuursleden aanwezig is, kunnen geen geldige besluiten 

worden genomen.

3. In dringende omstandigheden kunnen ook buiten de 

vergadering schriftelijk besluiten worden genomen door de 

meerderheid van alle bestuursleden.

4. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een der 

aanwezigen schriftelijk stemming verlangt.

5. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht 

te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen 

beslist het lot.

6. Door de secretaris van het bestuur worden van het 

verhandelde in elke vergadering notulen gehouden. Deze 

notulen zullen in de eerstvolgende vergadering van het bestuur 

worden vastgesteld en getekend door de voorzitter en de 

secretaris.

7. Van schriftelijk genomen besluiten wordt in de eerstvolgende 

vergadering melding gemaakt; zij worden in de notulen van 

deze vergadering opgenomen.

Artikel 10

1. De taak van het bestuur bestaat met name uit:

a) het nastreven van de in de statuten aangegeven doeleinden

met behulp van de in de statuten aangegeven middelen;

b) het leiden van activiteiten van de Instelling en aanvaarden 

van verantwoordelijkheid daarvoor.

2. Indien besluiten van het bestuur in strijd zijn met de kerkelijke 

wetten of met het algemeen belang van de Instelling of van het 
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Bisdom, kan de Bisschop deze besluiten vernietigen of de 

uitvoering daarvan opschorten.

VII. Vertegenwoordiging

Artikel 11

1. De voorzitter en de secretaris of hun door het bestuur daartoe 

aangewezen plaatsvervangers tezamen vertegenwoordigen de 

Instelling in en buiten rechte, onverminderd het bepaalde in 

artikel 17 lid 1.

2. Zij tekenen de officiële stukken van het bestuur.

VIII. Geldmiddelen

Artikel 12

De geldmiddelen van de Instelling bestaan uit:

1. het aanvangskapitaal;

2. het vermogen van de Instelling;

3. subsidies, bijdragen, giften, erfstellingen en legaten;

4. opbrengsten van acties en andere baten.

IX. Beheer en rekenplichtigheid

Artikel 13

1. Het bestuur heeft de voorafgaande schriftelijke machtiging 

nodig van de Bisschop voor daden, die de grenzen van het 

gewone beheer te buiten gaan, met name voor:

a) wijziging in de bestemming van het vermogen;

b) het aannemen of verwerpen van erfstellingen, legaten, 

schenkingen met een last of fundaties, alsmede het doen 

van schenkingen;

c) het verkrijgen, vervreemden, hypothecair belasten, in pacht 

of huur geven, in gebruik of bruikleen geven van 

registergoederen of het vestigen van beperkte rechten, 
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alsmede het aangaan van andere overeenkomsten, die 

bezwarend zijn voor de Instelling;

d) het verstrekken en aangaan van geldleningen;

e) het vervreemden, verpanden, in bruikleen geven of op 

welke wijze dan ook aan hun bestemming onttrekken van 

voorwerpen van kunst en wetenschap, geschiedkundige 

gedenkstukken of andere roerende zaken van bijzondere 

waarde die eigendom zijn van de Instelling;

f) het oprichten, afbreken, verbouwen of van bestemming 

veranderen van tot het vermogen van de Instelling 

behorende gebouwen en van kerkmeubelen van bijzondere 

waarde, alsmede het verrichten van buitengewone 

herstellingen;

g) de oprichting door of vanwege de Instelling van een aparte 

burgerlijke rechtspersoon;

h) het aanleggen, uitbreiden en sluiten van de begraafplaatsen

en columbaria;

i) het voeren van processen als eiser, het opdragen van 

geschillen aan de beslissing van scheidsgerechten en het 

aangaan van dadingen;

j) het verzoeken tot plaatsing c.q. afvoering van een gebouw 

of ander eigendom van de Instelling op een 

monumentenlijst van een burgerlijke overheid.

2. Wanneer de Instelling als verweerder in een rechtsgeding 

betrokken wordt maakt het bestuur daarvan onmiddellijk 

schriftelijk melding aan de Bisschop.

Artikel 14

1. Voor de aanstelling van personeel in dienst van de Instelling is 

vooraf de schriftelijke machtiging van de Bisschop nodig, 

waarbij de behoefte aan personeel en de voorwaarden van de 

rechtspositie ter beoordeling staan van de Bisschop. De 
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aanstelling komt tot stand door ondertekening van het contract 

tussen de Instelling en de werknemer.

2. De werkzaamheden, de rechtspositie en de 

arbeidsvoorwaarden worden geregeld door het bestuur met 

inachtneming van de daarvoor door de Bisschop vastgestelde 

regelingen.

Artikel 15

1. Het dienstjaar van de Instelling valt samen met het 

kalenderjaar.

2. Jaarlijks, uiterlijk vóór de eerste november, maakt het bestuur 

volgens een door de Bisschop vast te stellen model de 

begroting op van alle baten en lasten voor het volgende 

dienstjaar en zendt haar vóór de eerste december, vergezeld 

van de nodige bescheiden en toelichting, ter goedkeuring toe 

aan de Bisschop.

3. Na verkregen goedkeuring strekt de begroting tot grondslag 

van het geldelijk beheer voor het betrokken dienstjaar.

4. Zonder bijzondere machtiging van de Bisschop worden geen 

uitgaven, die niet op de goedgekeurde begroting voorkomen, 

gedaan, noch de daarvoor toegestane bedragen overschreden.

Artikel 16

1. Het bestuur doet jaarlijks vóór de eerste mei aan de Bisschop 

rekening en verantwoording van zijn beheer over het afgelopen 

dienstjaar door overlegging der rekening en verantwoording 

van alle baten en lasten en van de balans van alle bezittingen en

schulden bij het einde van het dienstjaar volgens de door de 

Bisschop vast te stellen modellen.

2. Het bestuur laat voordien deze jaarstukken controleren door 

een registeraccountant, of na voorafgaande bisschoppelijke 

goedkeuring door een accountant-administratieconsulent of 

door een door de Bisschop na overleg met zijn Raad voor 
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Economische Aangelegenheden aangewezen of toegelaten 

instantie.

3. De overeenkomstig het vorige lid gecontroleerde jaarstukken 

worden aan de Bisschop ter goedkeuring toegezonden.

4. De goedkeuring van de rekening en verantwoording strekt het 

bestuur tot decharge voor zijn beheer over het afgelopen 

dienstjaar.

5. De goedgekeurde jaarstukken worden op een daartoe 

geëigende wijze gepubliceerd en verkrijgbaar gesteld.

Artikel 17

1. De penningmeester is belast met het innen der ontvangsten, 

het verlenen van kwijting en het doen der uitgaven, met het 

behoorlijk bijhouden van de financiële administratie zodat 

steeds alle rechten en verplichtingen worden gekend en met 

het aanleggen en bijhouden van zodanige registers, als voor 

een juist beheer door het bestuur nodig wordt geoordeeld.

2. De penningmeester geeft het bestuur kennis wanneer de 

schuldenaren in betaling nalatig zijn.

3. De penningmeester betaalt geen rekeningen boven de €500,- 

tenzij deze door minstens een ander lid van het bestuur zijn 

gefiatteerd.

4. Van de door hem voor de Instelling ontvangen bedragen en 

gedane uitgaven doet hij jaarlijks rekening en verantwoording 

aan het bestuur vóór de eerste april van het jaar, volgende op 

dat waarop de rekening betrekking heeft.

5. Eenmaal per jaar, vóór het opstellen van de jaarrekening, dient 

de kas te worden gecontroleerd door twee leden van het 

bestuur van de Instelling buiten de penningmeester.
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Artikel 18

Het bestuur heeft te allen tijde het recht om inzage te nemen van de 

kas, de boeken en bewijsstukken van de penningmeester; deze is 

verplicht alle gevraagde inlichtingen en ophelderingen omtrent zijn 

geldelijk beheer te verschaffen.

Artikel 19

1. Het bestuur draagt zorg dat er steeds een gespecificeerde 

registratie aanwezig is van alle roerende en onroerende zaken 

en overige rechten met eventueel daaraan verbonden 

verplichtingen en bezittingen van meer dan €500,-. De 

registratie is zodanig dat steeds de datum van aanschaf, de 

omschrijving, de aanschafwaarde en de plaats waar het actief 

zich bevindt zichtbaar zijn, alsook onder wiens 

verantwoordelijkheid het behoort, alsmede een nadere 

aanduiding in het belang van de bewaring van het actief.

2. Het bestuur neemt alle gepaste maatregelen tegen 

ontvreemding, verduistering, verwaarlozing of beschadiging van

onder zijn beheer staande zaken, zulks onder meer door middel

van behoorlijke verzekering.

X. Huishoudelijk reglement

Artikel 20

1. Het bestuur is bevoegd voor de gewone werkwijze een 

huishoudelijk reglement vast te stellen dat geen bepalingen 

mag bevatten die in strijd zijn met deze statuten.

2. Voor het vaststellen, wijzigen of buiten werking stellen van het 

huishoudelijk reglement zijn de bepalingen van artikel 21, lid 1 

en 2 van overeenkomstige toepassing.

XI. Statutenwijziging en ontbinding
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Artikel 21

1. De statuten van de Instelling kunnen worden gewijzigd en de 

Instelling kan worden ontbonden door een besluit van het 

bestuur op een daartoe speciaal belegde vergadering, waarop 

alle bestuurders aanwezig zijn, door een meerderheid van twee 

derden van de aanwezige bestuursleden.

2. Zijn niet alle leden van het bestuur aanwezig, dan wordt binnen 

een maand, maar niet eerder dan tien dagen na de vergadering,

een volgende vergadering belegd, waarop het besluit genomen 

kan worden door de volstrekte meerderheid (= meer dan de 

helft) van de aanwezige bestuursleden.

3. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van 

de Instelling behoeft om van kracht te zijn de schriftelijke 

goedkeuring van de Bisschop.

4. Bij ontbinding van de Instelling treedt het bestuur op als 

liquidateur.

5. Na de vereffening zal een batig saldo ter beschikking gesteld 

worden van de parochie die het zal aanwenden voor een doel 

dat zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de Instelling.

XII. Slotbepaling

Artikel 22

In alle gevallen waarin door de statuten en het huishoudelijk reglement 

van de Instelling niet wordt voorzien beslist het bestuur.

Vastgesteld op 1 januari 2018 (nr. 05/54/2018).
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Statuten van de kerkelijke instelling ‘Weeshuis 

voor Roomsch Katholieken’ te Bergen op Zoom

2019

I. Algemene bepalingen

Artikel 1

1. De naam van de Kerkelijke Instelling is “Weeshuis voor Roomsch

Katholieken” te Bergen op Zoom, hierna te noemen “de 

Instelling”.

2. De Instelling is gevestigd te Bergen op Zoom.

3. De Instelling is een publieke kerkelijke rechtspersoon in de zin 

van canon 116 §1 C.I.C. en geniet als zelfstandig onderdeel van 

het R.K. Kerkgenootschap in Nederland in de zin van artikel 7 

van het ‘Reglement voor het R.K. Kerkgenootschap in 

Nederland’ van 1996 rechtspersoonlijkheid naar Nederlands 

recht krachtens artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

4. De Instelling is opgericht op 25 december 1872 met als doel de 

opvoeding en verzorging van rooms-katholieke weeskinderen 

uit Bergen op Zoom in de leeftijd van zes tot zestien jaar. De 

oprichting is goedgekeurd door de Bisschop van Breda op 27 

december 1872.

5. De statuten van de Instelling zijn getoetst aan de geldende 

‘Algemene Bepalingen voor kerkelijke rechtspersonen en 

katholieke burgerlijke rechtspersonen in de R.-K. Kerkprovincie 

in Nederland’ van 1995.
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6. In deze statuten wordt onder “de Bisschop” verstaan de 

Bisschop van Breda.

7. Deze statuten vervangen de voorgaande statuten van 1872, 

gewijzigd in 1908.

II. Doel

Artikel 2

De Instelling heeft ten doel:

1. Het financieel ondersteunen van instellingen en van 

particulieren die de zorg op zich hebben genomen voor 

weeskinderen en voor kansarme kinderen zowel in Nederland 

als waar ook ter wereld.

2. Het doen van donaties ter leniging van andere bijzondere 

noden.

3. Het verwerven, beheren en aanwenden van financiële middelen

voor de sub 1 en sub 2 bedoelde doelen.

III. Bestuur

Artikel 3

1. Het bestuur van de Instelling bestaat uit minimaal 5 personen.

2. De pastoor van de R.K. Lievevrouweparochie te Bergen op 

Zoom is qualitate qua lid en voorzitter van het bestuur.

3. Leden van het bestuur zijn zij die als zodanig benoemd zijn door

de Bisschop van Breda op voordracht van het zittende bestuur.

Artikel 4

Als lid van het bestuur kunnen niet worden benoemd:

1. zij die niet in het volle bezit van hun burgerlijke rechten zijn;
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2. echtgenoten, bloedverwanten en aanverwanten van de leden 

van het bestuur tot en met de graad van bloedverwantschap 

tussen neven c.q. nichten;

3. zij die door het bestuur in loondienst zijn aangesteld en zij die 

levering van goederen en betaalde diensten ten behoeve van de

Instelling verrichten.

Artikel 5

1. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode 

van vijf jaar en zijn slechts tweemaal terstond herbenoembaar. 

2. Het rooster van aftreden moet zo worden ingericht, dat het 

periodiek aftreden van een evenredig deel van de 

bestuursleden jaarlijks op 1 juni plaatsvindt.

3. Bestuursleden die de leeftijd van 75 jaar hebben bereikt, treden

af op 1 juni daaropvolgend.

4. Bij tussentijdse vacatures treedt het nieuw te benoemen lid wat 

betreft de beurt van aftreden volgens het rooster in de plaats 

van zijn of haar voorganger.

5. Een lid van het bestuur kan op zijn of haar verzoek worden 

ontslagen door de Bisschop, nadat het bestuur over dat verzoek

gehoord is.

Artikel 6

1. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een 

penningmeester.

2. Het bestuur vergadert minstens 2 maal per jaar en voorts zo 

vaak als de voorzitter of minstens twee bestuursleden zulks 

nodig achten.

3. De voorzitter roept de vergadering bijeen.
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Artikel 7

1. Alle besluiten worden genomen door een volstrekte 

meerderheid (dat is: meer dan de helft) van de aanwezige 

bestuursleden.

2. In een vergadering, waarbij niet meer dan de helft van de 

bestuursleden aanwezig is, kunnen geen geldige besluiten 

worden genomen.

3. In dringende omstandigheden kunnen ook buiten de 

vergadering schriftelijk besluiten worden genomen door de 

volstrekte meerderheid der bestuursleden.

4. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een der 

aanwezigen schriftelijke stemming verlangt.

5. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht 

te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen 

beslist de voorzitter.

6. Door de secretaris van het bestuur wordt van het verhandelde 

in elke vergadering notulen gehouden. Deze notulen zullen in 

de eerstvolgende vergadering van het bestuur worden 

vastgesteld en getekend door de voorzitter en de secretaris.

7. Van schriftelijk genomen besluiten wordt in de eerstvolgende 

vergadering melding gemaakt; zij worden in de notulen van 

deze vergadering opgenomen.

Artikel 8

Het bestuur is belast met het besturen van de Instelling en met het 

beheer van het vermogen, en is bevoegd tot alle daden van beheer en 

beschikking binnen het kader van de goedgekeurde begroting en met 

inachtneming van artikel 12.

IV. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
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Artikel 9

1. De voorzitter en de secretaris tezamen of hun door het bestuur 

daartoe aangewezen plaatsvervangers uit het bestuur tezamen 

vertegenwoordigen de Instelling in en buiten rechte 

onverminderd het bepaalde in artikel 17, eerste lid.

2. Zij tekenen alle officiële stukken van de Instelling uitgaande.

V. Reglement

Artikel 10

1. Voor de gewone werkwijze en de nodig geoordeelde regelingen,

voorschriften en richtlijnen is het bestuur bevoegd tot het 

opstellen en vaststellen van een huishoudelijk reglement. 

2. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die 

strijdig zijn met de statuten.

3. Het bestuur is bevoegd tot het wijzigen van het huishoudelijk 

reglement.

4. Het huishoudelijk reglement wordt ter kennisgeving 

toegezonden aan de Bisschop.

VI. Beheer en rekenplicht

Artikel 11

De geldmiddelen van de Instelling bestaan uit:

1. het vermogen van de Instelling;

2. subsidies, erfstellingen, bijdragen, legaten en giften;

3. andere baten.

Artikel 12

Het bestuur heeft de voorafgaande schriftelijke machtiging nodig van 

de Bisschop voor zaken die de grenzen van het gewone beheer te 

buiten gaan, met name voor:

1. het aannemen of verwerpen van erfstellingen, legaten, 

schenkingen met een last of fundaties;
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2. het doen van schenkingen voor zover deze het bedrag 

overschrijden wat daarvoor bestemd is op de goedgekeurde 

begroting;

3. het verkrijgen, vervreemden, hypothecair belasten, in pacht of 

huur geven, in gebruik of in bruikleen geven van onroerende 

zaken of vestigen van zakelijke rechten, alsmede het aangaan 

van andere overeenkomsten, die bezwarend zijn voor de 

Instelling;

4. het verstrekken en aangaan van geldleningen, waaronder niet 

begrepen de gewone transacties met bankiers of kassiers;

5. het voeren van processen als eiser of verweerder en het 

opdragen van geschillen aan de beslissing van 

scheidsgerechten.

Artikel 13

1. Voor de aanstelling van personeel in dienst van de Instelling is 

de voorafgaande schriftelijke machtiging van de Bisschop nodig.

2. De werkzaamheden, de rechtspositie en de 

arbeidsvoorwaarden worden geregeld door het bestuur met 

inachtneming van de daarvoor door de Bisschop vastgestelde 

regelingen. 

Artikel 14

1. Het boekjaar van de Instelling valt samen met het kalenderjaar.

2. Jaarlijks, uiterlijk voor de eerste november, maakt het bestuur 

de begroting op van alle inkomsten en uitgaven van het 

volgende boekjaar en zendt haar vóór de eerste december 

vergezeld van de nodige bescheiden en toelichting ter 

goedkeuring aan de Bisschop.

3. Na verkregen goedkeuring strekt de begroting tot grondslag 

van het geldelijk beheer over het betrokken boekjaar.
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4. Zonder bijzondere machtiging van de Bisschop worden geen 

uitgaven, die niet op de goedgekeurde begroting voorkomen, 

gedaan noch de daarvoor toegestane bedragen overschreden.

Artikel 15

1. Het te voeren beleggingsbeleid wordt door het bestuur 

vastgesteld en neergelegd in een beleggingsstatuut.

2. Dit beleggingsstatuut wordt ter kennisgeving toegezonden aan 

de Bisschop.

Artikel 16

1. Het bestuur doet jaarlijks vóór de eerste mei aan de Bisschop 

rekening en verantwoording van zijn beheer over het afgelopen 

boekjaar door overlegging van de rekening en verantwoording 

van alle inkomsten en uitgaven en van een balans van alle 

bezittingen en schulden bij het einde van het boekjaar.

2. Het bestuur zal deze jaarstukken doen controleren door een 

registeraccountant of door een accountant-

administratieconsulent.

3. De overeenkomstig het vorige lid gecontroleerde jaarstukken 

worden aan de Bisschop ter goedkeuring toegezonden.

4. De goedkeuring van de rekening en verantwoording strekt het 

bestuur tot decharge voor zijn beheer over het afgelopen 

boekjaar.

Artikel 17

1. De penningmeester is belast met het innen der ontvangsten, 

het doen van de uitgaven en met het behoorlijk bijhouden van 

de financiële administratie.

2. De penningmeester geeft het bestuur kennis als schuldenaren 

in betaling nalatig zijn geweest.

3. De penningmeester betaalt geen facturen tenzij deze door 

minstens één ander lid van het bestuur zijn gefiatteerd.
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4. Van de door hem of haar voor de Instelling ontvangen 

bedragen en gedane uitgaven, doet de penningmeester jaarlijks

rekening en verantwoording aan het bestuur vóór de eerste 

april van het jaar, volgend op dat waarop die rekening 

betrekking heeft.

Artikel 18

Het bestuur heeft te allen tijde het recht inzage te nemen van de kas, 

de boeken en de bewijsstukken van de penningmeester; deze is 

verplicht alle gevraagde inlichtingen en ophelderingen van zijn of haar 

geldelijk beheer te verstrekken.

VII. Wijziging van de statuten en ontbinding van de Instelling

Artikel 19

1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van 

de Instelling kan slechts genomen worden door een 

meerderheid van twee derden van de bestuursleden, in een 

vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig zijn.

2. Indien in een vergadering als bedoeld in het vorige lid van dit 

artikel niet het vereiste aantal personen ter vergadering 

aanwezig is, kan door de voorzitter een nieuwe vergadering 

worden bijeengeroepen, welke tenminste één week, doch ten 

hoogste drie weken na de eerste vergadering wordt gehouden. 

In de tweede vergadering kunnen besluiten genomen worden 

door de volstrekte meerderheid van de aanwezige leden en 

dient tenminste de helft van het totale aantal leden aanwezig te

zijn.

3. Een besluit als bedoeld in het eerste lid van dit artikel treedt 

eerst in werking na schriftelijke goedkeuring van de Bisschop.
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4. Na ontbinding van de Instelling treedt het bestuur op als 

liquidateur, tenzij het bestuur in overleg met de Bisschop 

besluit een andere liquidateur aan te wijzen.

5. Een eventueel batig saldo zal door het bestuur in overleg met 

en na goedkeuring van de Bisschop worden bestemd voor een 

doel dat zoveel mogelijk verwant is aan dat van de Instelling.

VIII. Slotbepaling

Artikel 20

In gevallen waarin noch door deze statuten noch door het kerkelijk 

recht wordt voorzien besluit het bestuur met inachtneming van artikel 

7 van deze statuten.

Gezien en goedgekeurd door de Bisschop van Breda op 1 februari 2018
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Opheffingen van kerkelijke instellingen

Op 12 oktober 2017 heeft de Bisschop zijn goedkeuring gehecht aan de 

opheffing met onmiddellijke ingang van de ‘Steunstichting 

Waterstaatskerk Woudrichem’, overeenkomstig artikel 21, lid 3 van de 

statuten. De stichting, een publieke kerkelijke rechtspersoon in de zin 

van can. 116 C.I.C., werd in 2010 opgericht met het oog op de 

restauratie en het behoud van de kerk van de H. Johannes 

Nepomucenus in Woudrichem (in de huidige Sint Elisabethparochie).

Op 16 januari 2019 heeft de Bisschop zijn goedkeuring gehecht aan de 

opheffing, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019, van de 

Katholieke Gemeenschap van de Byzantijnse Ritus te Roosendaal. Deze 

publieke kerkelijke rechtspersoon in de zin van can. 116 C.I.C. werd in 

2005 opgericht met als doel a) het in stand houden van een katholieke 

gemeenschap van de Byzantijnse Ritus die regelmatig bijeenkomt voor 

het vieren van de Goddelijke Liturgie en de officies en het ontvangen 

van de sacramenten; en b) het zuiver en vertrouwvol bewaren van het 

liturgisch en geestelijk erfgoed van de Oosterse Kerken.
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2013

Levensbeschrijving bisschop Muskens

In de nacht van dinsdag 16 april op woensdag 17 april is bisschop 

Martinus Muskens op 77-jarige leeftijd overleden in zorgcentrum 

Zuiderhout te Teteringen. Kort voor zijn afscheid als bisschop van Breda

schreef hij samen met Arjan Broers het boek Opmaat tot eeuwigheid 

waarin hij getuigde van zijn geloof in een leven over de grenzen van de 

dood.

Vertrouwvolle omgang met God

Voor bisschop Muskens was de hemel een samenzijn met God dat elke 

verlangen vervulde en waar iedere behoefte werd vervuld. De basis van

deze vertrouwvolle omgang met God lag in zijn jeugd in Elshout. In zijn 

autobiografie Wees niet bang beschrijft hij hoe hij als kind zwierf door 

de polders. “Ik was een jaar of acht toen mijn vader me vroeg de koeien

te halen voor het melken. Ze stonden dichtbij in de Gorsweide, ik 

hoefde niet ver. Onderweg door de velden, stappend door het zachte 

gras, voelde ik me Onze Lieve Heer alsof ik kon scheppen wat ik wilde. 

Zo liep ik achter die koeien die hoog boven me uitrezen. Daarachter zag

ik de boerderij, het dorp, de torenspits van de kerk, en dan daar boven 

de hemel. Er hing een flinke plensbui in de lucht. De wolken waren 

donker en scherp omrand, er viel nog wat zonlicht tussendoor. En waar 

ik ook later ook was, op een van de eilanden in Indonesië, in Italië, 
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China of de Verenigde Staten, als ik zo’n dreigende lucht zag, dan zag ik 

het dorp voor me. Dan kwam de rust van de polder over mij.”

Opgegroeid in katholiek milieu

Bisschop Muskens werd daar op 11 december 1935 geboren in een 

landbouwersgezin. Hij groeide daar, samen met zijn drie broers, op in 

een door het Brabants katholicisme getekend milieu. Hij raakte al vroeg

vertrouwd met de devotie tot de wonderbare Moeder van Elshout. 

Verschillende familieleden waren pastoor in het bisdom ’s-

Hertogenbosch. Door een van deze heerooms, Willem van Kessel (later 

pastoor in Zevenbergen) ontlook bij bisschop Muskens de 

priesterroeping en in 1947 verliet hij het ouderlijk huis in Elshout. Hij 

studeerde op de Ruwenberg in Sint-Michielsgestel, het kleinseminarie 

Beekvliet en het Grootseminarie te Haaren. Op 16 juni 1962 wijdde 

bisschop Bekkers hem tot priester.

Priester van bisdom ’s-Hertogenbosch

Bisschop Muskens werkte van 1962 tot 1964 als kapelaan in de H. 

Caeciliaparochie te Veldhoven en van 1964 tot 1966 in de parochie van 

de H. Antonius van Padua (Groesbeekseweg) te Nijmegen. In Nijmegen 

studeerde Muskens missiologie aan de Theologische Faculteit te 

Nijmegen. In 1969 promoveerde hij bij prof. dr. A. Camps o.f.m. op het 

proefschrift Indonesië : een strijd om nationale identiteit : nationalisten,

islamieten, katholieken. Hij analyseerde de godsdienstig-culturele 

achtergronden van de sociaal-economische en politiek-staatkundige 

problemen van Indonesië en liet zien dat de Kerk een waardevolle 

bijdrage kon leveren aan de vorming van een nationale identiteit in dit 

land. Deze dissertatie vormde een opmaat tot een achtjarig verblijf in 

Indonesië waar hij in opdracht van de Indonesische 

bisschoppenconferentie een centrum voor informatie en documentatie 

opzette. Onderwijl redigeerde hij een kerkgeschiedenis van Indonesië, 

bedoeld om de eenheid van de Kerk in deze archipel te versterken.
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Rector van college

In 1977 begon een nieuwe fase in het leven van bisschop Muskens. Hij 

werd rector van het Pauselijk Nederlands College. Als rector blies hij dit 

college nieuw leven in. Hij stelde het open voor Afrikaanse en 

Indonesische priesters. Zo verbleef onder anderen de latere kardinaal 

Peter Turkson tijdens zijn studie in Rome in dit college. Zijn opvolgers 

als bisschop van Breda, mgr. J. van den Hende en mgr. J. Liesen, hebben

eveneens tijdens zijn rectoraat in dit college gewoond. Bisschop 

Muskens verwierf zich bijzondere verdiensten voor de Nederlandse 

kerkprovincie door de openstelling van de kerk van de Friezen voor 

Nederlandse pelgrims. Vanaf 1989 fungeert deze kerk als Nederlands 

centrum in Rome.

Bisschop van Breda

Paus Johannes Paulus II benoemde bisschop Muskens op 23 juli 1994 

tot negende bisschop van Breda. Hij volgde mgr. H.C.A. Ernst op. Deze 

was op 26 november 1994 hoofdconsecrator tijdens zijn 

bisschopswijding in de H. Gertrudiskerk te Bergen op Zoom. Mgr. Leo 

Soekoto sj, de aartsbisschop van Jakarta en mgr. Peter Turkson, destijds

aartsbisschop van Cape Coast in Ghana, waren mede-consecratoren. 

Bisschop Muskens koos als wapenspreuk sjalom. Zowel binnen de Kerk 

als in de samenleving wilde hij zich inzetten voor een dialoog tussen de 

verschillende kerkelijke en religieuze stromingen. Met name de 

verhouding met de islam lag hem zeer aan het hart.

Als bisschop werd bisschop Muskens geconfronteerd met de realiteit 

van een krimpende Kerk. Al snel zag hij zich gedwongen tot een 

ingrijpende reorganisatie van het bisdom Hij bracht in 1999 het aantal 

dekenaten terug van zes naar drie en verving de deken-

kapittelvergadering door de bisdomraad waarin naast de dekens ook 

leken (dekenaal coördinatoren) zitting hadden.
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Omdat de Kerk midden in de samenleving hoort te staan, verplaatste 

bisschop in 2001 de kathedrale zetel van de kerk van de H. Aartsengel 

Michaël naar de H. Antoniuskerk in het centrum van Breda. Deze 

fungeerde vanaf dat moment als kathedraal. Hij concentreerde de 

diocesane diensten in 2005 in het diocesaan centrum aan de 

Veemarktstraat en stootte buiten het centrum gelegen gebouwen af. 

Dit hele reorganisatieproces ging niet zonder enige pijnlijke gedwongen

ontslagen.

Een hoogtepunt tijdens zij episcopaat vormde de viering van het 150-

jarig bestaan van het bisdom in 2003. In het kader van deze viering 

trokken in oktober 2002 ongeveer 2000 pelgrims uit het hele bisdom 

naar Rome.

Sociaal bewogen

Binnen de bisschoppenconferentie werd bisschop Muskens voorzitter 

van drie bisschoppelijke commissies, die van de oecumene, die voor 

vrouw en Kerk en die voor Kerk en samenleving. Hij werd referent voor 

de niet-christelijke godsdiensten. Door dit laatste voorzitterschap kwam

hij in aanraking met de armoedeproblematiek in Nederland. In de 

zomer van 1996 bezocht hij een manifestatie van het Anti-Armoede 

platform de Arme Kant van Nederland. Hij ergerde zich aan het feit dat 

geen politicus de moeite had genomen deze bijeenkomst te bezoeken. 

Via verschillende interviews gaf bisschop Muskens uiting aan zijn 

ongenoegen. Nadat hij in het VPRO-programma Veldpost de opmerking

had gemaakt dat Onze Lieve Heer het niet erg vindt als armen die hun 

kinderen niet kunnen voeden een broodje stelen, kwam de discussie in 

een stroomversnelling. Ook op andere terreinen zoals de zorg en de 

verhouding met Indonesië roerde bisschop Muskens zich.

Aftreden als bisschop

In mei en juni 1999 werd bisschop Muskens getroffen door twee 

herseninfarcten. Dit heeft zijn functioneren zeker belemmerd en ook 

geleid tot zijn vroegtijdig aftreden. Op 9 september 2006 benoemde 
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paus Benedictus XVI bisschop J. van den Hende tot coadjutor met recht 

van opvolging. Bisschop Van den Hende volgde bisschop Muskens op 

31 oktober 2007 daadwerkelijk op.

Mgr. Muskens sloot zich na zijn verhuizing op 2 februari 2008 naar het 

kloosterbejaardenoord Zuiderhout eerst aan bij de contemplatieve 

Benedictijnse Sint Pauluscommuniteit (o.s.b.) en daarna bij de 

Missionarissen van Scheut (c.i.c.m.). Bij de Benedictijnen voelde hij zich 

thuis vanwege hun contemplatieve spiritualiteit. Bij de scheutisten 

voelde hij zich thuis vanwege hun missionaire wereldwijde inzet.

De uitvaart is vastgesteld op dinsdag 23 april om 11.00 uur in de H. 

Antoniuskathedraal te Breda. De begrafenis zal daarna zijn in het 

familiegraf te Elshout.

Homilie bisschop Liesen bij de uitvaart van 

mgr. Muskens

23 april 2013 H. Antoniuskathedraal Breda 

Op 16 juni 1962 is Tiny Muskens tot priester gewijd. Op 16 juni 1987 

was ik erbij toen hij, rector Muskens zoals we hem noemden, in Rome 

en in Nemi zijn zilveren priesterfeest vierde. In de h. Mis bij dat zilveren 

jubileum preekte hij nadrukkelijk over de heilige Geest. Hij noemde o.a. 

de vele zinsneden uit de eucharistische gebeden waarin de h. Geest 

wordt genoemd, en waarvan we ook vandaag er enkele zullen bidden, 

zoals bijvoorbeeld “Heilig deze gaven met de dauw van uw heilige Geest

…” en ook “wij worden door de heilige Geest vergaderd tot één enige 

kudde”. 
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Afgelopen jaar, kort voor 16 juni 2012, bij de viering van zijn gouden 

priesterfeest, hier in deze kathedraal, op het einde van de 

eucharistieviering, zittend hier voor het altaar, heeft mgr. Muskens 

weer gesproken over de heilige Geest. Het evangelie vandaag is met het

oog daarop gekozen. Hij sprak met name over de dood van Jezus aan 

het kruis: hoe die woorden “Ik heb dorst” en “Hij gaf de Geest” niet 

oppervlakkig verstaan moeten worden. Hij legde uit dat Jezus niet 

vraagt om wat water en dat het geven van de geest geen eufemisme is 

voor zijn dood. “Ik heb dorst” is een uitdrukking van het diepste 

verlangen van Jezus, namelijk om zijn leven-gevende Geest te schenken 

aan zijn leerlingen. Bij de verrijzenis, als Jezus verschijnt aan de 

leerlingen, is het eerste wat Hij zegt: “Vrede zij u” en er staat dan: “Hij 

blies over hen en zei 'ontvangt de heilige Geest” (Joh 20:21-22). 

De heilige Geest is een rode draad in het leven van Mgr. Muskens. Aan 

dat eerste woord van de verrezen Jezus heeft hij zijn wapenspreuk 

ontleend: Vrede – Shalom. Op het gedachtenisprentje dat straks wordt 

uitgereikt, staat zijn persoonlijk gebed, en het is een gebed tot Jezus om

de heilige Geest. Ik citeer een paar woorden: 

“Jezus, laat de Geest … 

die Gij na uw verrijzenis over de apostelen hebt uitgestort, 

laat die Geest bevestigen en voltooien wat Gij in ons begonnen zijt.” 

Van de dorst van Jezus, dus van zijn verlangen, en van de Geest zegt het

evangelie op een andere plaats: “Wie van het water drinkt dat Ik hem 

zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer; integendeel, het water 

dat Ik hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelend 

tot eeuwig leven” (Joh 4:14). Dat is een verwijzing naar de heilige Geest 

en het typeert leven van mgr. Muskens: opborrelend. Hij had zo van die

eigenzinnige uitspraken, die opborrelden en waarmee hij iedereen 

verraste. Niet voor iedereen was meteen duidelijk waar die uitspraken 

vandaan kwamen, en niet voor iedereen was het gemakkelijk daarmee 

om te gaan. Ten diepste kwamen ze voort uit zijn geloof. 

We herinneren ons allemaal wel de uitspraak over het mogen stelen 

van een brood als je zo arm bent dat je niets meer te eten hebt en de 
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mensen die van je afhankelijk zijn niet te eten kunt geven. Het sloeg in 

als een bom: hoe kan een bisschop dat zeggen wanneer de tien 

geboden toch leren dat je niet mag stelen? Wat hij met zijn uitspraak 

wilde bereiken, heeft hij vaak genoeg uitgelegd: hoe is het mogelijk dat 

in een welvarend land als Nederland er honderdduizenden zijn die 

onder de armoedegrens leven? Hoe is het mogelijk dat er te midden 

van zo’n materiële overvloed mensen zijn die niet te eten hebben? Wat 

is er dan toch met onze samenleving aan de hand? Het is vanuit een 

gelovige en maatschappelijke bewogenheid dat mgr. Muskens zijn 

uitspraken deed en mensen aan het denken zette. Eigenlijk is zijn 

uitspraak nog steeds actueel, want er zijn nog steeds mensen die niet te

eten hebben; nu zelfs nog meer dan toen hij het voor het eerst zei. Aan 

het einde van de viering zullen we dan ook een inzameling houden 

achterin de kerk, om –helemaal in zijn geest– daarmee heel concreet de

voedselbanken in het bisdom te ondersteunen. 

Er zijn in zijn bewogenheid en gedrevenheid twee lijnen te 

onderkennen. De eerste is zeker zijn maatschappelijke bewogenheid; 

hij was ervan overtuigd dat het de blijvende opdracht van iedere 

gelovige is te bouwen aan een cultuur van liefde. Hij heeft op alle 

mogelijke manieren aandacht gevraagd voor de mensen aan de 

onderkant van de maatschappij. Hij heeft eraan gewerkt dat de Kerk 

midden in de maatschappij zou staan en getuigen zou van het 

evangelie. Zo is het ook zijn keuze geweest dat het bisdom niet is 

verhuisd en hier in de binnenstad van Breda aanwezig is gebleven en 

dat deze H. Antonius-kerk nu de kathedraal is: een kerk midden in de 

wereld, midden in de stad, midden in de maatschappij. 

Een tweede lijn in zijn bewogen leven is zeker de band met de 

wereldkerk. In zijn hart had hij eigenlijk iets van een missionaris. Hij 

heeft na zijn studie lange tijd gewerkt als secretaris generaal voor de 

Indonesische bisschoppenconferentie, daarna was hij rector van het 

Pauselijke Nederlands College dat onder zijn leiding nog meer dan 
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voorheen een echt internationaal college werd en een echte dienst 

betekende aan de wereldkerk. Hiervan getuigt dat er vandaag velen uit 

Rome gekomen zijn voor zijn uitvaart. Als bisschop van Breda tenslotte 

heeft hij ons bisdom een sterker bewustzijn gegeven van de band met 

de wereldkerk. 

Bij zijn gouden priesterfeest was er weer zo’n onverwacht moment: hij 

zat hier en trok de conciliering van zijn vinger en gaf die aan mij. Deze 

ring! Het is de ring die mgr. De Vet tijdens het Tweede Vaticaanse 

Concilie had gekregen, en die via mgr. Ernst bij hem was gekomen, en 

die hij nu aan mij gaf. Het was zijn manier om te zeggen: je hoort bij die 

Kerk die gegrondvest is op de apostelen over wie Jezus de Geest heeft 

uitgestort. Bewaar dat geloof, werk mee met die heilige Geest, leef uit 

de kracht van de Geest. Het Jaar van het Geloof was nog niet eens 

officieel begonnen, maar zijn gedachten gingen al die kant op. 

Hoe neem je afscheid van een markante bisschop? Ik citeer uit zijn 

laatste boek over hoe hijzelf dood-gaan en afscheid-nemen ziet: “En 

dan ga ik dood, op een dag. Ik vind het eng, maar ben er niet bang voor.

Ik hoop vooral dat ik de kans krijg om bewust afscheid te nemen van 

het leven en van de mensen om me heen, zodat ik mijn sterven kan 

beleven als een overgave.” Dat zijn zijn woorden: leven en sterven in 

overgave. Hij zelf heeft dat uitgedrukt in zijn persoonlijk gebed dat hij 

ons na laat op het gedachtenisprentje; ik hoop dat velen het blijven 

bidden. Ik wil eindigen met een gebed van overgave en vertrouwen dat 

bij hem past, maar dat ook past bij ons. Het is een gebed van een 

vrouwelijke missionaris, een religieuze van een actieve congregatie die 

nog niet zo lang geleden in Noord-Afrika, is vermoord. Waar het bij dit 

gebed op aankomt is haar levenshouding: het was ook de 

levenshouding van mgr. Muskens en het mag ons nu inspireren. Op het

lichaam van die zuster heeft men een tekst gevonden die getiteld was: 

hier – aujourd’hui – demain (gisteren - vandaag - morgen). De inhoud 

was het volgende: 

196



Deze dag is van jou. Je hebt hem van God gekregen. Gebruik hem goed. Laat

deze dag niet verloren gaan door de zorgen voor morgen. De dag van 

morgen is niet van jou; hij is van God en te zijner tijd zal God hem je geven. 

Leef de dag van vandaag. Laat deze dag ook niet verloren gaan door het 

gemis van gisteren. Gisteren is niet meer van jou; hij is nu van God en God is

bereid je alle fouten te vergeven. Leef de dag van vandaag: hij is helemaal 

voor jou. Vandaag is een tere brug tussen gisteren en morgen. Belast de dag

van vandaag niet met het gemis van gisteren en de vrees voor morgen, want

dan zal hij bezwijken. Morgen zal God je geven, gisteren wil Hij je vergeven, 

maar leef jij nu de dag van vandaag met God. Als dan de dag van God zal 

komen op een tijd dat je het niet verwacht, dan ben je klaar om al je dagen 

terug te geven aan God, en Hij zal je zonden vergeven en je tekorten 

aanvullen. Dat is de dag waarop Hij je een morgen zal geven waaraan geen 

einde meer komt. Leef de dag van vandaag … met God. Amen.
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Brief van bisschop Liesen aan de pelgrims van 

de bisdombedevaart

Bisdombedevaart naar Polen 18 tot 25 oktober 2014 

Breda, 10 oktober 2013 

Beste pelgrim, “Open je hart voor Christus” is het thema van onze 

vierde bisdom bedevaart. Het is een goede traditie aan het worden. Na 

Rome (2002) volgden Lourdes (2009) en Assisi/ Padua (2011). Nu gaan 

we in de voetsporen van de zalige Paus Johannes Paulus II en bezoeken 

Polen. Paus Johannes Paulus II zal op 27 april 2014 heilig worden 

verklaard. Geen paus en zelfs geen mens is ooit op zoveel plaatsen 

door zoveel mensen in levende lijve gezien als hij: zijn leven was een 

voortdurende bedevaart. Overal nodigde hij op zijn eigen inspirerende 

wijze mensen uit om het hart open te stellen voor Christus. Tijdens 

onze pelgrimstocht mogen we ons laten raken door zijn spiritualiteit. 

Het genadeoord van de Zwarte Madonna van Częstochowa was voor de

zalige paus een plaats waar de hemel en de aarde elkaar raken. De 

icoon had ook een ereplaats in zijn huiskapel in Rome. De stad Breda 

kent een herdenkingsplek met deze afbeelding van de Moeder Gods en 

ons hele bisdom heeft Maria als patrones. Maria heeft haar hart totaal 

opengesteld voor Gods reddende liefde: mij geschiede naar uw woord. 

Ze heeft zich totaal aan God gegeven en hierin vond de zalige Johannes 

Paulus II de inspiratie voor zijn wapenspreuk: Totus Tuus, Geheel de 

Uwe. Kunnen wij zoals Maria en op haar voorspraak ons hart 

openstellen voor Christus en zijn Blijde Boodschap? De Tweede 

Wereldoorlog heeft haar dramatische sporen nagelaten. Auschwitz is 

hiervan een teken. Daar stierf de heilige Pater Maximiliaan Maria Kolbe 

om het leven van een jonge vader te redden. Dit concentratiekamp 
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heeft ook het leven van Paus Johannes Paulus II getekend. In het 

voetspoor van Johannes Paulus II willen deze plaats bezoeken. Kun je in

zo’n vernietigingskamp je hart open blijven stellen voor Christus zoals 

Maximiliaan Maria Kolbe? Paus Johannes Paulus II is diep geraakt door 

de Goddelijke Barmhartigheid en zijn hele pontificaat spreekt daarvan. 

We bezoeken het heiligdom van de heilige Maria Faustina Kowalska in 

Kraków-Łagiewniki, dat is toegewijd aan de Goddelijke Barmhartigheid. 

Als we kunnen leven vanuit de Goddelijke Barmhartigheid, mogen we 

uitgroeien tot barmhartige mensen. Je hart openstellen voor Christus, 

betekent je hart door Hem laten raken en mee gaan doen met zijn 

barmhartigheid. De zalige paus Johannes Paulus II heeft een enorme 

impuls gegeven aan de Kerk door de uitvoering van het Tweede 

Vaticaanse Concilie (1962-1965) ter hand te nemen. Een belangrijk 

woord van het Concilie is de nieuwe evangelisatie. Gaan in de 

voetstappen van Johannes Paulus II is voor ons een kans om ons geloof 

te verdiepen en vernieuwen. Het reisdoel van de bedevaart is niet 

alleen Polen, maar meer nog het eigen hart. In de aanloop naar de 

bedevaart die van 18 tot 25 oktober 2014 plaats vindt, kunnen we een 

jaar lang stappen zetten naar Christus en elkaar. Zo wordt de bedevaart

een onvergetelijke reis en een verrijking voor onszelf en voor mensen 

met wie we leven. 

 Mgr. dr. J.W.M. Liesen Bisschop van Breda
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2017

“Wordt andere mensen, met een nieuwe visie” 

(Rom 12,2)

Pastorale brief van de Bisschop 

23 februari 2017 (no. 21/22/2017)

Zaterdag 28 januari 2017, was het vijf jaar, dat ik bisschop mag zijn van 

het Bisdom Breda. Op die datum in 2012 vond in de H. 

Antoniuskathedraal de plechtigheid plaats van – zoals dat in kerkelijke 

termen heet – de inbezitname van de zetel. Inmiddels zijn er vijf jaren 

voorbij gegaan en ben ik thuis geraakt in dit bisdom waar ik geboren en

opgegroeid ben, maar dat een andere geschiedenis heeft dan het 

Bisdom Roermond, waar ik door wijding 27 jaar deel van uitmaakte, en 

het Bisdom ‘s-Hertogenbosch, waar ik bijna anderhalf jaar bij hoorde. 

Het wordt tijd voor een terugblik en een blik vooruit. De reden voor 

deze terug- en vooruitblik is niet louter de verstreken tijd. De situatie 

van het bisdom, en van alle bisdommen in Nederland, is er een van 

grote veranderingen en er is behoefte aan een visie om zich te 

oriënteren op de toekomst.

Het is mogelijk allerlei veranderingen gedetailleerd in kaart te brengen. 

Er tekent zich dan een dynamiek af van krimp: in actieve deelname aan 

liturgie en sacramenten, in catechese, in beschikbaarheid van priesters, 

diakens en pastorale werkers, in betaalbaarheid van kerkgebouwen. 
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Cijfers zijn hard, maar als ze exclusieve aandacht krijgen, kunnen ze ook

misleiden; ze moeten steeds geïnterpreteerd worden. Het leven is niet 

alleen in cijfers te vangen. Als gelovige mensen weten we dat er een 

andere dimensie is, die ondanks alle marketingstrategieën niet of 

nauwelijks meetbaar is: het leven dat zich afspeelt aan de binnenkant. 

Onze Kerk draait nu eenmaal niet om een bepaalde organisatie maar 

om een levende persoon, Jezus Christus. Wanneer er zoveel en zo 

ingrijpend verandert, komt het aan op het fundament, op onze 

binnenkant van waaruit we leven, op onze verhouding tot Hem: dat 

bepaalt hoe we omgaan met elkaar en hoe we de toekomst in gaan. Bij 

alle veranderende situaties is de echte ontmoeting met Hem het 

belangrijkste: dat maakt ons – in de woorden van de H. Paulus – tot 

“andere mensen, met een nieuwe visie” (Rom 12,2).

“Duizend gezichten” – het ene gezicht

In 2012 liep het vijfjarige diocesane project “In de duizend gezichten van

Uw volk” ten einde. Van 2007 tot 2012 en ook nog daarna is op initiatief 

van mgr. Muskens ingezet op samenwerking, dat wil zeggen: op de 

gezamenlijke inspanning om met elkaar te komen tot nieuwe parochies

en samenwerkingsverbanden. Het heeft een grote verandering in gang 

gezet: van 104 parochies in 2007 naar 34 parochies in 2017. De 

cijfermatige krimp heeft alle parochies geraakt en ook het bisdom 

onderging in 2013 een herstructurering. Overal gold: met minder 

mensen en middelen werken en keuzes maken over wat wel en wat 

niet meer gedaan kan worden. Bij het ad limina bezoek van de 

bisschoppen aan Rome in december 2013 kwam dat goed aan het licht. 

Keuzes maken blijkt heel moeilijk te zijn. Vaak proberen we nog steeds 

alles te doen. We hebben wel aanvaard dat we leven in een tijdvak van 

grote (getalsmatige) veranderingen, maar misschien hebben we nog 

niet aanvaard dat we leven in een verandering van tijdvak en zien we 

nog onvoldoende wat nodig is om die omslag te maken. 

Schaalvergroting is een logische ontwikkeling maar is slechts één stap 
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en betekent niet automatisch schaalverfijning en een vitale parochie. 

Daarvoor is het nodig opnieuw te oriënteren op het ene gezicht van Wie

geldt: “wie Mij ziet, ziet de Vader” (Joh 14,9).

Geloof voorop

Bij alle meetbare verandering aan de buitenkant werd de binnenkant 

niet vergeten: onder mgr. Van den Hende is er steeds gewerkt “met het 

geloof voorop”. Dat geloof is in 2012 in het centrum van de aandacht 

gesteld door het motu proprio ‘Porta Fidei’ van paus Benedictus XVI 

waarmee een ‘Jaar van het Geloof’ werd uitgeroepen. Het begon op de 

vijftigste verjaardag van de opening van het Tweede Vaticaanse Concilie

en had tot doel nieuwe wegen te vinden voor de overdracht van het 

christelijk geloof. Voor ons bisdom was het aanleiding voor een 

bijeenkomst op 11 oktober 2012 met pastorale teams en 

parochiebesturen. Op die bijeenkomst heb ik geprobeerd mijn droom 

onder woorden te brengen om niet gevangen te zitten in cijfers, die ook

toen bekend waren, en ik heb gezegd: “Ik ga het Bisdom Breda niet 

redden, u ook niet; ik kan mezelf niet eens redden, en u ook niet. De 

Blijde Boodschap is dat we een Redder hebben: Christus. Als ik een 

droom heb, dan is het dat Gods droom voor ons werkelijkheid wordt.”

Gods droom verwerkelijken begint met elkaar regelmatig ontmoeten 

rond Christus. Dat zit in de genen van de Kerk: zo is onze Kerk 

begonnen en zo leeft ze nu nog. Het Bisdom Breda kent o.a. de traditie 

van de VPV-dagen (Voortgezette Pastorale Vorming bedoeld voor 

pastorale beroepskrachten). Tijdens de VPV-dagen van 2013 klonk het 

heel duidelijk: geloof kan niet meer verondersteld worden, maar mag 

en moet opnieuw voorgesteld worden. Dat vraagt om een manier van 

denken en handelen die niet begint bij de bestaande structuren maar 

bij persoonlijke relatie, gebed, Blijde Boodschap en missie. Hiervoor wil 

ik drie stappen aanreiken: de persoonlijke relatie met God, de bewuste 

keuze om gelovig in de wereld te staan, de betrokkenheid op de ander.

1. De persoonlijke relatie met God: leven van binnenuit
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Je wordt niet geboren als bisschop, en je wordt er ook niet speciaal voor

opgeleid. Je wordt ertoe geroepen en je wordt er gaandeweg voor 

gevormd. Dat laatste is iets wat je niet passief ondergaat, maar bewust 

moet willen aannemen. Dat is iets wat ik iedereen zou willen meegeven 

die gedoopt is en geroepen om vorm te geven aan een leven in geloof. 

Het is mijn ervaring van de laatste vijf jaar. Het geloof is geen doos met 

trucs voor moeilijke momenten, maar Gods Geest werkt in zoveel 

medewerkers in het pastoraat. Wie daarvoor openstaat, laat zich 

vormen en groeit. Verandering lijkt haast onmogelijk als er weinig

kerkgangers in je parochiekern zijn en je vertrouwde kerkgebouw sluit, 

als er geen priester, diaken of pastoraal werk(st)er in de buurt is. Toch 

is verandering mogelijk maar het gebeurt nooit zonder persoonlijk 

gebed, zonder echte ontmoeting en zonder de moed een nieuwe weg 

in te slaan. Het hoeft niet te blijven zoals het nu is: je kunt groeien in 

geloof, hoop en liefde. Je kunt het niet alleen, maar met God en met 

elkaar is er toekomst voor de parochies.

Het is al vaak opgemerkt: de context van de parochie is veranderd en 

verandert nog steeds. In een maatschappij, die pluralistisch en seculier 

is op een bijna dogmatische manier, ligt het gevaar van ontmoediging 

dichtbij. Toch doen mensen van nu de ervaring op dat geloof een echte 

en redelijke levenskeuze is. Het Sint Franciscuscentrum dat we in 2014 

oprichtten als vormingscentrum van het bisdom heeft als belangrijk 

oogmerk hier een bijdrage aan te leveren. Geloof is geen naïef 

optimisme dat de ogen sluit voor de werkelijkheid, maar een anker dat 

vastigheid en hoop biedt. Het verankerd zijn in God maakt een mens 

vindingrijk en doet de verlamming overwinnen. Geloof brengt een 

mens ertoe over het eigen perspectief heen te kijken, langzaam los te 

komen van zichzelf en het gezichtspunt van een Ander te zien. Geloof 

opent een nieuwe horizon.
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Langs allerlei wegen roept God mensen en mensen ontdekken dat hun 

hart brandt als Christus onderweg met hen spreekt. Die ervaring kan en

moet doorgegeven worden. Om dat te laten gebeuren moet een 

parochie nieuwe wegen vinden opdat we elkaar regelmatig ontmoeten 

rond Christus. Gezamenlijk gebed en gezamenlijke activiteit kunnen 

heel eenvoudig zijn, maar weerspiegelen voor iedereen iets van Gods 

mysterie en Zijn aanwezigheid.

Ook al is de culturele context losgekomen van haar christelijke wortel, 

toch kan er door eenvoudige samenkomsten een nieuw klimaat van 

geloof, hoop en liefde ontstaan. Meer dan een groot kerkgebouw of 

een grote organisatie zal dit het kenmerk zijn van de 

geloofsgemeenschap in de toekomst. Geloof is niet op de eerste plaats 

een bepaalde kennis, maar een persoonlijke relatie.

Een van de manieren waarop dat de afgelopen vijf jaren zichtbaar werd,

is de bisdombedevaart naar Polen in 2014. Met zeven volle bussen 

bezochten we in de voetstappen van de H. Johannes Paulus II 

Czestochowa, Kalwaria, Wadowice, Auschwitz en Krakau. Wat thuis nog 

moeilijk blijkt, en soms gezien wordt als een vroomheid die achter ons 

ligt, dat gaat onderweg gemakkelijker: ontmoetingen en activiteiten 

vanuit ieders persoonlijke band met Christus. Toch gebeurt het ook 

thuis: in een aantal parochies komen parochianen samen voor een 

middaggebed in de kerk; onlangs zijn de zogenaamde Mothers’ Prayer-

groepen van start gegaan. In 2013, dat als thema had ‘Jaar van Gebed’, 

ging een 24-uurs gebedsestafette door het bisdom en gelovigen 

vormden op een nieuwe manier een gemeenschap rond Christus: per 

SMS werd van uur tot uur het stokje doorgegeven aan een volgende 

groep. 

Op verschillende plaatsen werden night-fevers gehouden waarbij de

kerkdeuren wagenwijd open werden gezet – vaak door jongeren – en 

mensen “van de straten en de stegen van de stad” (Lk 14,21; Mt 22,8) 
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werden uitgenodigd de stilte binnen te gaan en met hun vragen naar 

God te gaan.

Er zijn dus geen pasklare antwoorden die in elke parochie toegepast 

moeten worden, maar er zijn wel uitgangspunten die uitzicht en 

richting bieden: vanuit vertrouwen op God kunnen er eenvoudige 

samenkomsten ontstaan waar betrokkenheid en hoop kunnen groeien.

Een eerste stap naar de toekomst is het gezamenlijk gebed om Gods 

hulp. De toekomst van de parochies is nooit alleen mensenwerk, en dat

besef mag vorm krijgen in een programma van gebed, van het actief 

vieren van de sacramenten. Cijfers kunnen ontmoedigend zijn, maar de

komst van de H. Geest verandert alles, brengt hoop en vindingrijkheid.

2. De bewuste keuze: weet wat je in huis haalt

Hoe scheppen wij met elkaar een nieuw klimaat van gebed en geloof? 

Een belangrijk aspect van de veranderde context van de parochie is de 

verhouding tussen de individuele gelovige en de maatschappij. In het 

verleden was het aanbod van de parochie vaak eensoortig, dat wil 

zeggen: afgestemd op een homogene christelijke cultuur. De 

maatschappij functioneert nu als een markt met een overstelpend 

aanbod aan meningen en producten. Dit gaat samen met een grote 

individualisering en het verlangen van elk individu om (helemaal) vrij te 

zijn, maar het veronderstelt ook een kritisch vermogen en een 

verantwoordelijkheid voor gemaakte keuzen. Geloof zit niet in een 

doosje dat van generatie op generatie doorgegeven kan worden. Geloof

vraagt elke generatie opnieuw, dus ook van ons, om persoonlijke toe-

eigening en daarvoor moeten keuzes gemaakt worden. Op de markt 

kiezen we vaak niet echt, maar bevredigen een behoefte en gaan voor 

het ene massaproduct dat in de aanbieding is, of voor de ene emotie 

die nu geprikkeld wordt. Gelovigen en niet-gelovigen ademen dezelfde 

lucht en staan op dezelfde marktplaats. Toch maakt geloof alles anders.

Geloven is weten wat je in huis haalt en daar dan werkelijk voor kiezen, 
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ook als er momenten komen wanneer het minder aanspreekt. Geloven 

gaat niet vanzelf omdat niemand vrij is van de consumptiementaliteit, 

en ook omdat een gelovige keuze vaak tegen de stroom ingaat. Geloven

kan eenvoudig zijn maar heeft altijd een prijs. Zo kan het een 

eenvoudig, maar sterk teken zijn van je geloof om een icoon of 

kruisbeeld in de huiskamer te hebben: niet als decoratie maar als 

rustpunt voor de ogen om blijvend herinnerd te worden aan de 

werkelijke diepte van je leven.

Op de markt staan nu vele kraampjes met een veelsoortig aanbod. De 

parochie en de parochiaan van de toekomst moeten daarop inspelen. 

Geloven is niet consumeren. Geloven is goed onderscheiden wat iets is 

en er dan voor kiezen om God meer deel van je leven te laten worden 

waardoor je groeit, ook al kost het je soms meer dan voorzien.

Zo’n klimaat van het geloof hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden 

maar zal wel bewust gekozen moeten worden en dat vraagt van ons 

een omslag. Het is ook niet helemaal nieuw. Bij zijn afscheid schreef 

mgr. Ernst al over het bouwen aan een milieu van geloof. Er zijn in het 

bisdom verschillende religieuze gemeenschappen en centra waar een 

milieu van geloof heerst en waar inspiratie opgedaan kan worden. Er 

bestaan initiatieven die een geloofsklimaat zichtbaar tot uitdrukking 

brengen: parochiële caritasinstellingen heten vluchtelingen welkom, 

voorzien daklozen van goede schoenen en betrekken eenzamen bij de 

gemeenschap. 

Er zijn parochies die zich laten inspireren door de Sant’Egidio beweging 

om lokaal de sociale leer van de Kerk in praktijk te brengen. Een tweede

stap naar de toekomst is daarom een verder programma van 

geloofsverdieping en sociale betrokkenheid, aansluitende bij de vele 

initiatieven in ons bisdom en in andere bisdommen. Geloven is een 

volwassen keuze en daarvoor moet een aanbod ontwikkeld en 

uitgebouwd worden.
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3. Betrokkenheid op de ander: wisseling van perspectief

In het ‘Jaar van de Barmhartigheid’ dat achter ons ligt, is veel aandacht 

geweest voor de parabel van de barmhartige Samaritaan (Lk 10, 25-37); 

ook de paus heeft er bij herhaling naar verwezen. De parabel is heel 

krachtig in zijn conclusie: “ga en doe gij evenzo”. Dat “evenzo” betekent 

niet een eenvoudig kopiëren van wat de barmhartige Samaritaan deed 

in de parabel. De parabel is namelijk een antwoord op een vraag van 

een schriftgeleerde, en die vraag luidde: “En wie is dan mijn naaste?” De

parabel eindigt met een andere vraag: “Wie van deze drie lijkt u de 

naaste van de man die in de handen van de rovers gevallen is?” De kern

van de parabel zit precies daarin dat Jezus de vraagstelling omdraait. 

De schriftgeleerde redeneerde in cirkels: hij stelt zichzelf in het 

middelpunt en vraagt hoe groot de straal van zijn cirkel moet worden, 

dan kan hij zien wie hij als zijn naasten moet beschouwen. Zo’n manier 

van denken is letterlijk: ego-centrisch, redenerend vanuit zichzelf. Jezus 

denkt ook in cirkels, maar Hij redeneert vanuit de ander, Hij stelt de 

gewonde mens in het middelpunt en trekt een cirkel om hem heen: 

iedereen die in zijn of haar buurt komt, wordt de naaste van de mens 

die hulp nodig heeft.

Waar heeft Jezus die parabel vandaan? Uiteindelijk spreekt Hij over 

zichzelf: Hij is degene die van ver komt en op weg is gegaan om mensen

te vinden en ons gewond aantreft; Hij is degene die zelf de prijs betaalt 

voor onze genezing en Hij komt terug om aan te vullen wat nog 

tekortschiet. De parabel zegt dus iets over de binnenkant van God: hoe 

God ons aanneemt met al onze tekortkomingen en in het middelpunt 

van Zijn liefde plaatst zodat we kunnen groeien en andere mensen 

worden. Die manier van kijken is het nieuwe van het Nieuwe 

Testament. Het is een echte wisseling van perspectief, een nieuwe visie.

De toekomst van de parochie vraagt van ons om zo’n soort wisseling 

van perspectief, om een nieuwe visie. Dat is niet eenvoudig omdat we 

soms een burgerlijke kerk zijn geworden, die kiest voor veiligheid en 
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liever haar knopen telt dan stappen te zetten op nieuwe wegen. In 

welke cirkels denken wij? Geloven vraagt om een stap te zetten buiten 

de eigen cirkel.

Resultaten behaald in het verleden zijn geen garantie voor de 

toekomst. Een wisseling van perspectief vraagt dus moed om nieuwe 

wegen te vinden. Dat geldt voor iedereen en vooral voor wie al jaren 

met grote inzet werken in de parochies: parochianen, pastorale 

werk(st)ers, diakens en priesters. Maar het heeft evenzeer betrekking 

op de velen die zijn afgehaakt in de loop van de afgelopen decennia. 

Werken aan de realisatie van Gods droom betekent ook hen 

meenemen. Vroeger zeiden we: “we streven naar de hemel”, en dat is 

nog zo, maar we willen ook dat iedereen kan groeien. Sterker nog: God 

roept alle mensen om zonen en dochters te worden door zich te 

verbinden met Jezus Christus. Gods droom sluit niemand uit en dat 

vraagt om een andere manier van naar elkaar kijken, het vraagt erom 

de ander in het middelpunt te zetten en er niet met een boog omheen 

te lopen. Op deze weg worden ook al stappen gezet. Op initiatief van 

mgr. Van den Hende organiseert het bisdom sinds enkele jaren de 

Antonius Academie waar mensen uit het maatschappelijke middenveld 

worden uitgenodigd van gedachten te wisselen over belangrijke actuele

thema’s. Het schept een netwerk van betrokkenheid en draagt bij aan 

een klimaat waarin ook een gelovige visie kan klinken.

Een derde stap naar de toekomst is een programma van uitnodiging en 

ontmoeting met iedereen van goede wil. In het evangelie lezen we de 

parabel van het verloren schaap (LK 15,4-7): de herder laat er 99 achter 

om het ene verloren schaap te vinden. Het lijkt onverantwoordelijk om 

er 99 achter te laten, maar het gevaar is dat er elke keer eentje verloren

raakt, de een na de ander en dan blijft er niemand over. De herder 

moet dus altijd het ene verloren schaap zoeken, ook als de 99 het 

onverstandig vinden.
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Tot slot

De toekomst is eigenlijk al begonnen. Ze krijgt gestalte in onze 

parochies en geloofsgemeenschappen waar nieuwe initiatieven van de 

grond komen om mensen iets te laten ervaren van Gods goedheid. Ze 

is begonnen en begint telkens opnieuw in ons leven met elkaar en met 

God. Het gebeurt in parochies waar de viering van de Eucharistie en de 

andere sacramenten ons geloofsleven dragen, waar ontmoeting, 

geloofsverdieping en zorg voor anderen gestalte krijgen en er nieuwe 

vormen gevonden worden, passend bij de plaatselijke mogelijkheden. 

Dat gebeurt ook in parochies waar het geloof van de Kerk bewaard 

wordt en naar best vermogen gestalte krijgt in nabijheid aan mensen 

maar waar men voor sommige sacramenten op een andere plaats is 

aangewezen. Graag roep ik u op om uw persoonlijke band met God te 

verdiepen, om goede en eerlijke keuzes te maken in het dagelijkse en 

maatschappelijke leven, en om niet bang te zijn om in deze tijd uw 

geloof te beleven en door te geven.

 Mgr. dr. J.W.M. Liesen,

Bisschop van Breda
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Levensbeschrijving mgr. Ernst

Vrijdagavond 19 mei overleed rond 22.45 uur mgr. Hubertus Ernst op 

de leeftijd van 100 jaar. Hij was van 1967 tot 1992 bisschop van Breda. 

Bij het bereiken van de 75-jarige leeftijd bood hij zijn ontslag aan. Paus 

Johannes Paulus II aanvaardde het ontslag maar benoemde hem tot 

apostolisch administrator. In die functie bestuurde hij het bisdom tot 

26 november 1994 toen bisschop Muskens hem opvolgde.

Bisschop Ernst werd op 8 april 1917 geboren in Breda als oudste in een 

gezin van drie kinderen. Zijn ouders hadden een bakkerij. Na lager 

onderwijs genoten te hebben in de parochieschool van de parochie van

de H. Antonius van Padua in Breda en bij de broeders van Huijbergen 

ging hij naar het kleinseminarie Ypelaar en vervolgens naar het 

grootseminarie Bovendonk te Hoeven. Op 7 juni 1941 ontving Hubertus

Ernst uit handen van mgr. P. Hopmans de priesterwijding. Bisschop 

Hopmans benoemde Hubertus Ernst tot kapelaan van de H. 

Petrusparochie in Leur. In 1943 ontving hij een benoeming tot 

conrector van de zusters franciscanessen van het Withof te Etten. In 

1947 verhuisde hij naar het grootseminarie Bovendonk om daar 

moraaltheologie te gaan geven. Deze functie vervulde hij tot 1957 toen 

hij directeur werd van de Vereniging van de Catechisten van de 

Eucharistische Kruistocht. Bisschop De Vet betrok hem bij het bestuur 

van het bisdom door hem in 1962 tot vicaris-generaal te benoemen. Na

het overlijden van bisschop De Vet benoemde paus Paulus VI Hubertus 

Ernst tot bisschop van Breda. Op 17 december 1967 is hij tot bisschop 

gewijd.

Bisschop Ernst vervulde zijn ambt in een periode van grote kerkelijke 

veranderingen. De volkskerk van weleer brokkelde af en de eerste 

contouren van een keuzekerk werden zichtbaar. Twee jaar voor zijn 
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aantreden was het Tweede Vaticaans Concilie afgesloten. Het was aan 

de bisschoppen om de besluiten te implementeren. Bisschop Ernst 

legde in zijn beleid een sterke nadruk op de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van priesters en leken voor de verdere voortgang 

van geloof en Kerk. Hiertoe ontwikkelde hij in het midden van de jaren 

zeventig een programma dat was gebaseerd op een drietal 

waarnemingen. Allereerst signaleerde hij dat het aantal betrokken 

gelovigen afnam. Binnen de groep gelovigen ontwaarde hij een kern 

van betrokken parochianen die bewust verantwoordelijkheid wilde 

dragen. Ten derde zag hij een daling van het aantal ambtsdragers. Op 

het einde van zijn episcopaat droeg hij de gedachte uit dat de Kerk in 

Nederland in een missionaire situatie was gekomen en zij in de 

samenleving een minderheid was geworden. De Kerk moest zich 

ontwikkelen tot een milieu van geloof waarin mensen door taal, liturgie 

en het gedrag van gelovigen konden zien wat het geloof inhield. Deze 

Kerk moest zich karakteriseren door diaconale inzet.

Binnen de Kerk streefde bisschop Ernst naar een respectvol 

leiderschap, waarin hij stond voor de kerkelijke leer en eerbied had 

voor het geweten van afzonderlijke personen. Deze opvatting over de 

relatie tussen geloof en persoonlijke verantwoordelijkheid kwam tot 

uiting in zijn bijdragen aan de bisschopssynode over huwelijk en gezin 

in 1980 en zijn voorzitterschap van Pax Christi Nederland dat hij van 

1976 tot 1994 vervulde.

Bisschop Ernst had zorg voor de priesteropleiding. Aanvankelijk was 

deze geheel toevertrouwd aan de Theologische Faculteit Tilburg. Om te 

voorzien in de opleiding van ambtsdragers richtte hij in 1983 de 

Priesteropleiding Bovendonk op, bedoeld voor mannen die op latere 

leeftijd priester wilden worden. Velen hebben op deze opleiding met 

een landelijke uitstraling de weg naar het priesterschap gevonden. Dit 
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mogelijk te hebben gemaakt is een van de grootste verdiensten van 

mgr. Ernst, die bekend stond als een wijze bisschop.

Op dinsdag 7 juni 2016 vierde mgr. Ernst zijn 75-jarig priesterjubileum. 

Dit was zijn laatste publieke optreden. Zijn honderdste verjaardag op 8 

april 2017 vierde hij vanwege zijn broze gezondheid in besloten kring.

Homilie bisschop Liesen bij de uitvaart van 

mgr. Ernst 

29 mei 2017, H. Antoniuskathedraal in Breda 

Eerste lezing: 

Broeders en zusters, Gedenkt uw leiders die u het eerst het woord van God 

verkondigd hebben. Haalt u weer hun leven en de afloop van hun leven 

voor de geest; neemt een voorbeeld aan hun geloof. Jezus Christus is 

dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Laat U niet van de wijs 

brengen door allerlei vreemde theorieën. Door Jezus willen wij God 

voortdurend een lofoffer brengen, de hulde namelijk van lippen die zijn 

Naam prijzen. Vergeet ook nooit elkaar goed te doen en te helpen, want dat 

zijn de offers die God behagen. Gehoorzaamt uw leiders en voegt u naar 

hen; zij zijn dag en nacht in de weer voor uw heil, want zij zijn zich bewust 

van hun verantwoordelijkheid. (Hebr 13,7-9a.15-17a) 

Evangelie: 

In die tijd begaven de elf leerlingen zich naar Galilea, naar de berg die Jezus 

hun aangewezen had. Toen zij Hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding 

neer; sommigen echter twijfelden. Jezus trad nader en sprak tot hen: “Mij is 

alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Gaat dus en maakt alle 

volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de 

Zoon en de Heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen
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heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.” (Mt 

28,16-20)

De lezingen vandaag zijn geïnspireerd door de wapenspreuk van mgr. 

Ernst: Christus heri et hodie (Christus is dezelfde gisteren en vandaag); 

het zijn woorden uit het Nieuwe Testament, uit de brief aan de 

Hebreeën. Die eerste lezing vormt in de liturgie vaak een koppel met 

het evangelie dat we zojuist hoorden: Jezus die op een berg bij zijn 

hemelvaart zijn leerlingen uitzendt. De samenhang is eenvoudig: daar 

op de berg begint in zekere zin de apostolische kerk, en – en dat is 

wezenlijk – dat “begin” is ook een “beginsel”, een principe; in welke 

generatie van die kerk je ook leeft, wie de opvolgers van de apostelen 

ook zijn: Christus is en blijft dezelfde. 

Als Christus steeds dezelfde is, “laat je dan niet van de wijs brengen” 

zegt de brief aan de Hebreeën. Wat is dat “de wijs”? De “wijs”: dat is een 

bepaalde wijze-van-doen, een bepaalde manier van doen, die als 

leidend beginsel meegaat in de kerk door de tijd. Wat is die wijze-van-

doen van Christus, die mgr. Ernst wilde vasthouden, en waarop hij zijn 

leven en werk in de kerk wilde bouwen, en waar hij zijn wapenspreuk 

van heeft gemaakt? 

Als je op het stukje evangelie afgaat dat zojuist gelezen is, dan is het 

even schrikken, want Jezus presenteert zich bij de hemelvaart als 

iemand die bevelen geeft. Wat Hij zegt, staat allemaal in de gebiedende 

wijs: “Gaat … maakt … doopt …” en tenslotte: “leert hun te onderhouden

wat Ik u bevolen heb”; en Hij zegt er nog bij: “Mij is alle macht gegeven 

in de hemel en op aarde”; een echte machthebber dus. Is dat de wijze-

van-doen van Jezus: macht uitoefenen, regels opleggen? Daar hebben 

mensen van alle tijden moeite mee: niemand wil dat een ander macht 

uitoefent over hem of haar. We kunnen daar niet tegen; daar zijn we 

zelfs min of meer allergisch voor. Gelukkig is het evangelie langer dan 
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dit stukje en dan weet je: op zo’n al te menselijke manier macht-

uitoefenen dat is niet de wijze-van-doen van Jezus. Je merkt dat 

bijvoorbeeld heel duidelijk als je op een andere plaats in het evangelie 

leest dat bij zijn rondtrekken door Samaria de leerlingen vuur uit de 

hemel wilden afroepen over de Samaritanen die hen niet wilden 

ontvangen. Jezus wil dat absoluut niet, want dat is niet zijn wijze-van-

doen. Als Jezus macht heeft in de hemel en op aarde, dan is dat niet om

mensen eronder te houden of te kleineren, maar 2 juist om hen te 

verheffen, vrij te maken en tot bloei te laten komen. Alle macht zet Hij 

daarvoor in en de leerlingen moeten en hele tijd met Hem optrekken 

om dat te leren en over te nemen. 

Wat is dan precies de wijze-van-doen van Jezus, en wat is de bedoeling 

van dat afscheid van zijn leerlingen met zoveel geboden, met zoveel wat

moet? Je komt het antwoord op het spoor, als je zoals mgr. Ernst deed, 

de tijd neemt om het rustig te onderzoeken. Mgr. Ernst heeft tot heel 

hoge leeftijd veel gelezen en nagedacht. Daarvan getuigt bijvoorbeeld 

zijn laatste boekje uit 2005 dat hij schreef als emeritus-bisschop 

“Geloofservaring van de oorsprong”. Een van de eerste dingen die hij 

me vroeg toen ik hem begon te bezoeken, getuigt er ook van. Bij een 

bezoek in 2013 vroeg hij: wat betekent toch die lange en diepzinnige 

proloog van het Johannes-evangelie? Daar was ik niet op voorbereid. Hij

was toen 96 jaar en nog steeds geboeid door de wijze-van-doen van 

Jezus. 

Als je dus de tijd en rust neemt, dan zie je dat alles in dit stukje 

evangelie op een berg gebeurt en dat het – tenminste voor de Joodse 

oren van de leerlingen – wel heel sterk herinnert aan Mozes. Op het 

einde van zijn leven gaf Mozes op een berg aan zijn opvolger Jozua de 

opdracht om de geboden van de Heer, – de tien geboden – te 

onderhouden en ze aan het volk te leren. Jozua kreeg daarbij een 

belofte van God: “Ik zal met u zijn zoals Ik met Mozes ben geweest”. Dat 

zijn bijna dezelfde woorden die Jezus aan zijn leerlingen zegt: “Ziet, Ik 

ben met U tot alle dagen tot aan de voleinding der wereld”. Het lijkt er 
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dus sterk op dat de evangelist een tafereel uit het Oude Testament 

heeft nagetekend en er andere personen heeft in gezet. De bedoeling 

daarvan is om de continue wijze-van-doen van God te onderstrepen. Er 

is veel wat hetzelfde is, maar er is ook verschil. In het Oude Testament 

heb je God aan de ene kant, Mozes aan de andere kant die wordt 

opgevolgd door Jozua. In het Nieuwe Testament worden hemel en 

aarde verbonden op een nieuwe wijze door Jezus: er is een nieuw 

Verbond. Je hebt aan de ene kant de Vader, en Jezus gaat naar Hem toe,

en Jezus doet de belofte aan de leerlingen van bij hen te blijven. 

Daarmee is op de eerste plaats duidelijk dat Jezus op één lijn geplaatst 

wordt met God: want niet de Vader belooft bij de leerlingen te zijn, 

maar Jezus. En ten tweede wordt daarmee duidelijk dat de leerlingen 

niet de plaats innemen van Jezus, zoals Jozua de plaats innam van 

Mozes. Dat heeft een diepe betekenis voor de gemeenschap van de 

leerlingen. Het betekent dat Jezus aan het werk blijft en dat de 

leerlingen van Jezus, vanaf het begin en in alle tijden, nooit de eigen 

taak van Jezus overnemen. De leerlingen helpen, maar moeten Hem 

niet voor de voeten lopen: ze mogen steeds zich voegen in de wijze-

van-doen van Jezus. Dat is het begin en het beginsel van de kerk, dat is 

“de wijs” waarvan ze zich niet vanaf moeten laten brengen. 

Het evangelie presenteert Jezus dus wel als iemand die macht heeft, 

maar die macht wordt alleen aangewend tot heil. De leerlingen mogen 

die wijze-van-doen overnemen. In hun misplaatste ijver zouden de 

leerlingen vuur uit de hemel willen afroepen over Samaritanen. Jezus’ 

manier van doen is heel anders: Hij roept het vuur van de H. Geest af 

over zijn leerlingen, om hen van binnen uit te bezielen, zodat ze zijn 

wijze-van-doen kunnen overnemen. Dat vieren we met Pinksteren elk 

jaar, ook weer komende zondag. Dat doorgeven van de bezieling, van 

de H. Geest is iets waar mgr. Ernst heel veel tijd aan gegeven heeft. Ik 

heb het dan over het sacrament van het Vormsel dat hij aan hele 

generaties gelovigen in het bisdom heeft toegediend (ikzelf hoor bij de 
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tallozen die door hem gevormd zijn). Daar geloofde hij in: in het 

sacrament de H. Geest doorgeven, de wijze-van-doen van Jezus 

bewaren en doorgeven. In een geloofsgesprek in 2011 zei hij dat het 

voor hem steeds meer de kern van zijn priester-zijn is geworden: 

Christus present stellen en van daaruit dienstbaar zijn aan de naaste.

Op twee momenten in zijn leven is er een heel concreet beroep gedaan 

op hem. Op Goede Vrijdag 1947 overleed zijn voorganger op 

Bovendonk en moest hij lopende het jaar cursussen overnemen. Op 

tweede paasdag 1967 overleed mgr. De Vet en moest hij met 

onmiddellijke ingang de eindverantwoordelijkheid overnemen, als 

kapittel-vicaris en een paar maanden later als nieuwe bisschop. 

Mgr. Ernst kon dat omdat de wijze-van-doen van Jezus voor hem steeds

twee dingen betekende: ten eerste dat hij de tijd nam voor gebed, voor 

het vieren van de sacramenten. De wijze-van-doen van Jezus is namelijk

niet een leerboek, nog minder een boek met regels; het is op de eerste 

plaats met de levende Heer omgaan en zijn wijze-van-doen afkijken. 

Dat verandert een mens van binnen uit en zo wordt een mens 

dienstbaar aan het geluk van de ander. En ten tweede betekende de 

wijze-van-doen van Jezus voor mgr. Ernst dus een grote dienstbaarheid 

en inzet voor het geluk van de naaste. Daaruit vloeide voort zijn grote 

aandacht voor de caritas in al zijn vormen. Zijn episcopaat is getekend 

door zulke initiatieven: het opzetten van arbeidspastoraat, het inzetten 

op sociale gerechtigheid en vrede, grote betrokkenheid bij Pax Christi. 

Velen van u kunnen getuigen dat Mgr. Ernst de tijd nam om naar 

mensen te luisteren, om met volle aandacht bij hen te zijn. Dat was dus 

niet alleen een kwestie van een vriendelijk karakter, maar hij heeft zich 

daarin bewust laten vormen. Het gedachtengoed van de filosoof 

Emmanuel Levinas hielp hem daarbij; die filosoof zei: “Ik word ík in het 

aangezicht van de ander”. Wat mgr. Ernst zelf heeft ervaren in de 

omgang met Christus, heeft hem gevormd en hij heeft die wijze-van-

doen in praktijk gebracht in de omgang met anderen. 
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Hoe neem je afscheid van zo’n rijk leven? Ik citeer uit een interview bij 

zijn 70-jarig priesterschap in 2011. Zoals degenen die hem bezochten 

weten, heeft hij de kleine grafsteen van zijn ouders na de renovatie van 

het graf bij zich op de kamer bewaard; daarover sprekend zei hij: “Ik 

geloof dat het niet ophoudt bij de dood. Ik geloof in de Verrezene en 

het grote geheim dat daar ontsloten wordt. De vraag over leven en 

dood wordt opgelost door de overwinning van het leven. Zo kijk ik naar 

mijn eigen dood – dat ik mij volkomen aan God kan toevertrouwen. Hoe

of wat – dat ontgaat ons mensen, maar helemaal vertrouwen op God, 

dat tracht ik te doen.” Dat, broeders en zusters, is de wijze-van-doen 

van mgr. Ernst, afgekeken van Jezus en zich langzaam eigen gemaakt en

in de praktijk gebracht. Afscheid nemen is daarom niet anders dan hem

vandaag toe te vertrouwen aan God en ons niet van de wijs te laten 

brengen, maar zelf die wijze-van-doen die Jezus begon, ons nog meer 

aanleren en in praktijk brengen.
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Brief bisschop Liesen bij introductie pastoraal 

assistent

26 juni 2017 (no. 23/67/17)

Geachte lezer,

Graag informeer ik u over de functie van pastoraal assistent in ons 

bisdom, waarmee ik hoop de pastorale teams een ondersteuning te 

bieden in de vervulling van hun opdracht voor wat betreft liturgie, 

pastoraat, kerkopbouw en diaconie.

In maart 2017 schreef ik u in mijn pastorale brief over de situatie in ons 

bisdom “met minder mensen en middelen werken en keuzes maken 

over wat wel en niet meer gedaan kan worden.” Dit brengt ook met zich

mee dat de pastorale beroepskrachten een grote werkdruk kunnen 

ervaren en met moeite tijd vinden voor alle pastorale taken en kansen. 

Juist over die kansen heb ik met u willen spreken in mijn brief. De 

veranderingen in onze tijd bieden ook mogelijkheden en nodigen uit tot

een nieuwe visie en een nieuwe aanpak: “(…) geloof kan niet meer 

verondersteld worden, maar mag en moet opnieuw voorgesteld 

worden. Dat vraagt om een manier van denken die niet begint bij de 

bestaande structuren maar bij persoonlijke relatie, gebed, Blijde 

Boodschap en missie. Hiervoor wil ik drie stappen aanreiken: de 

persoonlijke relatie met God, de bewuste keuze om gelovig in de wereld

te staan, de betrokkenheid op de ander. De oproep om deze weg te 

gaan heb ik aan alle mensen in ons bisdom willen doen. Aan u allen die 

in het pastoraat in ons bisdom werkzaam zijn wil ik de zorg 

toevertrouwen in deze stappen voor te gaan en anderen daarin te 

begeleiden.
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Bij de pastorale opdracht van de pastoors en pastorale teams worden 

in ons bisdom, zoals elders in Nederland, feitelijk al vrijwilligers 

betrokken. Het kerkelijk recht geeft bisschoppen de mogelijkheid zulke 

vrijwilligers met een kerkelijke of bisschoppelijke zending te benoemen 

om mee te werken in het pastoraat. In andere bisdommen hebben 

bisschoppen hiervoor vormen met verschillende namen in het leven 

geroepen. Op soortgelijke wijze wil ik de mogelijkheid bieden pastorale 

teams te versterken met de hulp van een pastoraal assistent.

De introductie van een gekwalificeerde vrijwilliger met kerkelijke 

zending heb ik in 2015 reeds voorzien. In dat jaar startte het Sint 

Franciscuscentrum met een vormingsprogramma voor vrijwilligers. De 

eerste twee jaar van dit programma omvat een verdiepende 

geloofscursus die voor iedereen toegankelijk is. Zoals het 

bisdommagazine van mei 2015 aankondigt, is het derde jaar bedoeld 

als: ‘Extra studie- en stagejaar voor diegenen die in aanmerking willen 

komen voor een bevestiging van de bisschop om in de parochie met 

een zekere verantwoordelijkheid vrijwillige taken uit te voeren, ter 

assistentie van het pastorale team.’

De pastoraal assistenten die met bisschoppelijke zending gaan werken, 

zullen hun taken uitoefenen onder directe verantwoordelijkheid van de 

pastoors. Aan hen wil ik ook de mogelijkheid toevertrouwen – wanneer 

zij dit wenselijk achten en in samenspraak met hun pastoraal team – uit

de mensen die de tweejarige geloofscursus hebben gevolgd kandidaten

te kiezen en deze aan te melden voor het opleidingsjaar tot pastoraal 

assistent. Over de voorwaarden en wijze van aanmelden voor dit 

opleidingsjaar zal de directeur van het Sint Franciscuscentrum de 

pastoors/teamleiders nader informeren.
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Van harte hoop ik dat de zending van goedgevormde vrijwilligers – 

waarmee elders in Nederland goede ervaringen zijn opgedaan – 

ondersteuning biedt aan de pastorale teams en hun meer 

mogelijkheden geeft op de pastorale noden en kansen van onze tijd in 

te gaan.

U Gods zegen wensend,

 Mgr. dr. J.W.M. Liesen,

Bisschop van Breda
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Brief inzake de opleiding tot pastoraal 

assistent

26 juni 2017 (no. 24/67/17)

Geachte lezer,

In zijn brief van 26 juni 2017 heeft de bisschop u bericht over de 

mogelijkheid dat hij ter ondersteuning van de werkzaamheden van uw 

pastoraal team een gekwalificeerd vrijwilliger als pastoraal assistent 

met bisschoppelijke zending benoemt. In deze brief wil ik u over de 

opleiding tot pastoraal assistent nader informeren.

Taken

Het is aan de pastoor in samenspraak met zijn pastoraal team om de 

concrete taken voor een pastoraal assistent aan te geven. De taken van 

de pastoraal assistent worden altijd uitgeoefend onder formele 

verantwoordelijkheid en leiding van de pastoor. Op uitnodiging van de 

pastoor kan de pastoraal assistent deelnemen aan vergaderingen van 

het pastoraal team. Wanneer de pastoor verzoekt om een 

bisschoppelijke zending tot pastoraal assistent, legt hij ter goedkeuring 

aan de bisschop een concreet voorstel voor van de taken die hij aan de 

kandidaat wil toevertrouwen.

Taken kunnen liggen op de pastorale velden liturgie, geloofsoverdracht,

diaconie en kerkopbouw. Te denken is aan:

Liturgie
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• leiden getijdengebed

• communie rondbrengen

Geloofsoverdracht

• voorbereiding initiatiesacramenten

• huwelijksvoorbereiding

Diaconie

• ziekenbezoek

• ouderenbezoek

• begeleiden missieactiviteiten

Kerkopbouw

• begeleiden gezinsactiviteiten

• begeleiden bedevaarten

• onderhouden contact vrijwilligers parochie

• onderhouden contact parochie – school

Zendingsduur

De zending van een pastoraal assistent wordt allereerst voor één jaar 

op proef gegeven. Daarna kan de bisschop voor telkens een periode 

van drie jaar een zending verlenen of vernieuwen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een bisschoppelijke zending dient 

iemand:

• praktiserend katholiek te zijn;

• tenminste twee dagdelen per week voor de functie van 

pastoraal assistent beschikbaar te zijn;

• het opleidingstraject van het Sint Franciscuscentrum te hebben 

doorlopen (twee jaar geloofscursus en één opleidingsjaar);

• nog niet de leeftijd van 75 jaar te hebben bereikt;

• voorgedragen te worden door de pastoor van zijn of haar 

parochie.
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Vergoeding

De pastoraal assistent werkt onbezoldigd. Wel kan hij of zij een 

vrijwilligersvergoeding of reiskostenvergoeding ontvangen.

Opleiding

Het opleidingstraject tot pastoraal assistent bestaat uit de tweejarige 

geloofscursus en een opleidingsjaar. De cursussen of blokken van de 

geloofscursus zijn door iedereen afzonderlijk en op eigen initiatief te 

volgen. De afronding van alle blokken is een voorwaarde om toegelaten

te worden tot het opleidingsjaar. In dit jaar wordt in een theoretisch 

deel de kennis van het katholiek geloof en de pastoraal verdiept en 

worden in een praktisch deel in training en stage de vaardigheden voor 

de pastorale praktijk ingeoefend. De stage wordt in principe verricht in 

de parochie waarvoor de kandidaat-pastoraal assistent is aangemeld. 

Het niveau van het opleidingsjaar oriënteert zich op dat van een post-

mbo-opleiding.

Bijdrage in de opleidingskosten

Van de parochie wordt gevraagd bij te dragen in de kosten van de 

opleiding. Deze bijdrage is voor het studiejaar 2017-2018 gesteld op € 

300,-. Reiskosten en kosten voor studiemateriaal draagt de kandidaat 

zelf. De parochie kan met de kandidaat hiervoor een regeling treffen.

Aanmelding en aanname opleidingsjaar

Een kandidaat voor de bisschoppelijke zending tot pastoraal assistent 

wordt aangemeld door de pastoor van de parochie met het 

aanmeldingsformulier dat u hierbij aantreft. Deelnemers van de 

geloofscursus die belangstelling hebben voor de functie van pastoraal 

assistent worden verwezen naar de pastoor van hun parochie. 

Aangemelde kandidaten worden door de staf van het Sint 

Franciscuscentrum getoetst op hun geschiktheid, voordat zij worden 
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aangenomen. Criteria zijn onder meer een gelovige houding, een 

dienstbare instelling, het vermogen contact te leggen en te verbinden 

en voldoende studieniveau. Na afronding van het opleidingsjaar en met

een positief advies van de staf van het Sint Franciscuscentrum kan de 

pastoor de bisschop verzoeken de kandidaat tot pastoraal assistent te 

zenden, waarna de bisschop dit verzoek kan inwilligen. 

Overleg

Met de staf van het Sint Franciscuscentrum kunt u altijd overleggen 

over mogelijke taken, opleidingswensen en geschiktheid van eventuele 

kandidaten.

Aanvang geloofscursus en opleidingsjaar

In het studie- en werkjaar 2017-2018 vangt de geloofscursus aan met 

de serie avonden over de geloofsbelijdenis door mgr. Liesen en pastoor

Lars Peetam. De eerste avond is op donderdag 14 september 2017. 

Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden op 

www.sintfranciscuscentrum.nl. Voor het opleidingsjaar tot pastoraal 

assistent kunnen pastoors kandidaten aanmelden met bijgaand 

aanmeldingsformulier tot en met 15 september 2017. 

Voor vragen of nadere informatie sta ik graag tot uw beschikking. In de 

hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, met vriendelijke 

groet,

Ben Hartmann,

directeur Sint Franciscuscentrum
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Brief inzake het bijhouden en beheer van 

parochieboeken

18 september 2018 (no. 215/54/2018).

Geachte leden van het pastoraal team,

geacht parochiebestuur,

geachte medewerkers van het parochiesecretariaat,

In april 2015 is aan alle parochies in het Bisdom Breda een handreiking 

verstrekt voor het bijhouden en het beheer van de parochieboeken: ‘De

parochieboeken, een handreiking voor bijhouden en beheer’. Deze 

handreiking is ook digitaal verkrijgbaar via het extranet van de 

bisdomwebsite of via kanselarij@bisdombreda.nl.

Uit de controle van de parochieboeken in de afgelopen jaren is 

gebleken dat er op enkele punten behoefte is aan verduidelijking of 

aanvullende tips bij die handreiking. Deze brief wil in die behoefte 

voorzien, door a) een oproep aan u als parochiebestuur, b) enkele 

algemene tips voor de beheerders en secretariaatsmedewerkers, en c) 

specifieke kerkrechtelijke opmerkingen op een rijtje te zetten. U kunt 

deze brief bewaren als “inlegvel” bij de handreiking.
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a) Oproep aan de parochiebesturen

1. Nieuwe beleidslijn:

Aan besturen van (fusie)parochies vraag ik om ervoor te zorgen dat er 

voortaan binnen elke parochie één centraal doopregister, één centraal 

vormselregister, één centraal huwelijksregister en één centraal register 

van overledenen wordt bijgehouden, in plaats van registers per kerk of 

per parochiekern. In sommige parochies gebeurt dit reeds; ik verzoek 

andere parochies dringend om dit uiterlijk met ingang van 1 januari 

2019 te realiseren. 

De achtergrond van deze nieuwe beleidslijn is dat steeds grotere 

samenwerkingsverbanden en parochies zijn ontstaan, hetgeen vraagt 

om een gecoördineerde, centrale administratie van 

sacramentenbediening. Thans vindt inschrijving ook nog plaats in de 

parochieboeken van kerken of kapellen waar het sacrament is 

toegediend. Inschrijving zowel op centraal niveau als in de parochiekern

dient voorkomen te worden, omdat deze kans op verwarring en 

onvolledigheid te zeer vergroot.

2. Coördinatie administratie/archivaris:

In het verlengde van punt 1 en in combinatie met de invoering van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en DocBase 

adviseer ik alle parochiebesturen om een coördinator aan te wijzen als 

aanspreekpunt voor alle personen en werkgroepen die betrokken zijn 

bij de parochieadministratie (ledenadministratie, bestuurlijke 

verslaggeving, administratie rond sacramentenbediening en andere

kerkelijke dienstverlening, archivering). De secretaris van het 

parochiebestuur kan deze taak op zich nemen, maar de uitvoering kan 

door het parochiebestuur ook gedelegeerd worden aan een persoon 

die geen bestuurslid is. Hij/zij valt onder het rechtstreeks gezag van het 

parochiebestuur, dat eindverantwoordelijke blijft. In deze situatie is 

sprake van zogenoemd “intern beheer”, waardoor er geen 
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verwerkersovereenkomst in de zin van de AVG hoeft te worden 

gesloten.

Voorafgaand aan zijn/haar aanstelling dient de coördinator 

administratie/archivaris een VOG te overleggen aan het 

parochiebestuur.

b) Algemene tips

3. De administratie rond sacramentenbediening dient primair op papier

(in de parochieboeken) en daarnaast ook digitaal (Navision/DocBase) te 

worden bijgehouden. Het bijhouden van de papieren parochieboeken 

is een kerkrechtelijke verplichting en vormt bovendien de basis voor 

een zorgvuldig bij te houden digitale administratie.

4. Het is belangrijk dat alle parochieboeken brandvrij, vochtvrij en op 

een afgesloten plaats worden bewaard.

5. Met persoonsgegevens dient zorgvuldig te worden omgegaan. De 

AVG, die sinds 25 mei 2018 van toepassing is, roept hiertoe nog sterker 

op dan de eerdere Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In het 

kader van de AVG is binnen de Nederlandse Kerkprovincie een nieuw 

‘Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies’ van kracht 

geworden, dat te vinden is via de website van de Kerkprovincie: 

www.rkkerk.nl  AVG. Alle beroepskrachten en vrijwilligers binnen uw →

parochie die rechtstreekse toegang hebben tot persoonsgegevens 

dienen kennis te nemen van het ‘Reglement’.

c) Specifieke, kerkrechtelijke opmerkingen

6. Doopregister en noteren van peetouders:

1. Geconstateerd is dat er in het doopregister soms twee peters of

twee meters voor één dopeling worden genoteerd. Het kerkelijk
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recht schrijft echter voor dat er slechts sprake kan zijn van één 

peter of één meter, of anders één peter en één meter samen 

(can. 873 C.I.C.). We verzoeken u dringend dit voorschrift te 

respecteren.

Peetouders dienen katholiek te zijn, de H. Eucharistie en het H. 

Vormsel ontvangen te hebben, minstens zestien jaar oud te zijn 

en een leven te leiden dat in overeenstemming is met het 

katholieke geloof. Het is immers de taak van de peetouder om 

eraan mee te helpen dat de dopeling een leven leidt dat in 

overeenstemming is met zijn/haar doopsel en de verplichtingen

die daaraan verbonden zijn getrouw vervult (can. 872 en can. 

874 §1 C.I.C.).

Eventueel kan de bedienaar een niet-katholieke, gedoopte 

christen als doopgetuige tot het doopsel toelaten, maar enkel 

samen met een katholieke peetouder (can. 874 §2 C.I.C.). 

In een pastoraal gesprek wordt aan alle betrokkenen duidelijk 

gemaakt wat hun rol en taak is.

2. In het doopregister dient de volledige naam van de peetouders 

(doopnamen en achternaam) te worden vermeld; er kan niet 

worden volstaan met enkel een voornaam.

3. Indien iemand die in een andere parochie woonachtig is in uw 

parochie wordt gedoopt, dient deze doop door uw parochie te 

worden doorgegeven aan de woonparochie, zodat de 

administratie aldaar de dopeling kan opnemen in de 

ledenadministratie en de informatie over deze persoon kan 

doorgeven aan SILA. Op deze manier krijgt de dopeling de 

bekende “SILA-stip”, die bij een eventuele verhuizing 

automatisch meeverhuist. Als de dopeling een kind is, berust 

deze taak dus niet bij de ouders, maar bij de doopparochie.

7. Vormselregister:

Niet alle parochies houden een vormselregister bij. In elke parochie 

dient evenwel verplicht een vormselregister aanwezig te zijn en te 

worden bijgehouden. Het is van belang dat alle gevraagde gegevens 
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worden ingevuld: de namen van de vormeling en diens ouders en 

peetouder(s), de naam van de bedienaar, de datum waarop het H. 

Vormsel werd toegediend en de plaats waar dat gebeurde, met 

inbegrip van de naam van het kerkgebouw.

8. H. Vormsel en huwelijk doorgeven aan doopparochie:

1. Het kerkelijk recht bepaalt dat de toediening van het H. Vormsel

en de sluiting van een huwelijk moeten worden aangetekend in 

het doopregister van de parochie waar de vormeling/gehuwde 

gedoopt is. De informatie met betrekking tot het H. Vormsel en 

het huwelijk dient dus te allen tijde te worden doorgestuurd 

aan de doopparochie, indien de vormeling/gehuwde(n) elders 

dan in uw eigen parochie gedoopt is (zie can. 535 §2, can. 895 

en can. 1122 C.I.C.).

2. Belangrijk is ook dat alle documenten met betrekking tot een 

huwelijk zorgvuldig dienen te worden bewaard in de parochie 

waar het huwelijk gesloten is: de ‘Verklaring voor de kerkelijke 

huwelijkssluiting’ en eventuele aanvullende documenten met 

betrekking tot verleende dispensaties of verloven.

9. Register van overledenen:

Alle overleden parochianen voor wie in de parochie een kerkelijke 

uitvaart heeft plaatsgevonden, dienen genoteerd te worden in het 

register van overledenen. Het is goed om in het register bovendien een 

uitdraai uit de ledenadministratie te bewaren, die een overzicht geeft 

van parochianen die overleden zijn en voor wie geen kerkelijke uitvaart 

heeft plaatsgevonden.

Wat u nog van het bisdom mag verwachten

Mede in verband met de nieuwe automatisering binnen de parochies 

en de eisen van de AVG wordt een nieuwe versie van het bekende 

‘Verslag voor de parochie-administratie’ ontwikkeld. Dit verslag zal, 
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naast vragen over de verschillende registers, inventarissen en 

archieven binnen de parochie, onder meer ook een lijst bevatten van 

documenten die parochies periodiek moeten toesturen aan het 

vicariaat en het bisdom.

Het Sint Franciscuscentrum bereidt momenteel een nieuwe cursus 

‘Bijhouden en beheer van parochieboeken’ voor. Nadere informatie 

hierover volgt zo spoedig mogelijk.

Tot slot wil ik u graag danken voor de goede zorg die u in uw parochie 

heeft voor het beheer en het bijhouden van de parochieboeken, die 

niet alleen deel uitmaken van de geschiedschrijving van de parochie, 

maar juist ook een teken zijn van een levende, dynamische parochie 

met toekomst.

Hopende u hiermee in dit stadium voldoende geïnformeerd te hebben,

met vriendelijke groet,

 Mgr. dr. J.W.M. Liesen,

Bisschop van Breda
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Pastorale brief over de zorgvuldige omgang 

met onze kerkgebouwen,

29 maart 2018 (no. 018/22/2018)

Geachte dames en heren,

In veel parochies staat de zorg voor de kerkgebouwen hoog op de 

agenda. Beleid met betrekking tot behoud (of afstoting) van kerken 

wordt ontwikkeld en uitgevoerd, passend onderhoud van de gebouwen

moet worden bepaald, de financiën van de kerken vragen aandacht, en 

er wordt nagedacht over het juiste gebruik van de kerkgebouwen. Het 

zijn vragen en processen die (veel) tijd, zorgvuldigheid, aandacht en 

inzet vragen. Om u hierbij te ondersteunen en richting te wijzen richt ik 

me in deze brief over de kerkgebouwen tot u.

1. Kerkgebouw en Parochieplan

Parochies zijn trots op hun kerkgebouwen, en dat zijn ze met recht en 

met reden. Voor de parochiebesturen zijn de kerkgebouwen echter niet

alleen een lust: ze geven ook zorgen. Het onderhoud van de gebouwen 

gaat de mogelijkheden van een parochiebestuur vaak te boven, en in 

meerdere parochies zijn de kerkgebouwen groter (in omvang en getal) 

dan nodig is voor de dagelijkse en wekelijkse pastorale behoefte. Sinds 

het diocesaan pastoraal beleidsproject “In de duizend gezichten van Uw

volk” werken parochies met het opstellen en uitvoeren van een 

gebouwenplan, als één van de zes onderdelen van een parochieplan. 

Met het oog op de toekomst denken ze na over de materiële en de 

immateriële aspecten van de kerkgebouwen. 
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Parochiebesturen zijn verantwoordelijk voor het gewone beheer van de

kerken die voor de eredienst bestemd zijn. Ze zien zich ook geplaatst 

voor vragen die het gewone beheer overstijgen, zoals: welke gebouwen 

zullen worden bewaard (al dan niet heringericht) en van welke 

gebouwen zou de parochie afscheid moeten nemen? Bij het 

beantwoorden van deze vragen heeft de bisschop een eigen 

verantwoordelijkheid, juist omdat het gewijde ruimtes betreft die 

bestemd werden voor de eredienst. Het proces van het maken van de 

juiste keuzes is complex en vraagt veel expertise. Om parochiebesturen

te helpen bij het opstellen van een gebouwenplan heeft het bisdom al 

eerder, in 2013, een speciale analecta uitgegeven. Deze is nog steeds 

een goed hulpmiddel voor besturen om een gebouwenplan op te 

stellen. Steeds vaker klinkt ook de vraag naar gebruiksmogelijkheden 

voor kerkgebouwen in en door de parochie. 

Vanuit mijn eigen verantwoordelijkheid voor de juiste omgang met de 

gewijde ruimte en de voormalige gewijde ruimte kom ik in deze brief 

ook aan die vraag tegemoet en wijs ik u, pastoors, parochiebesturen en 

pastorale teams, richting voor het zorgvuldig gebruik van de kerken.

2. Huis van God

Ten eerste is het hierbij van belang dat we ons realiseren dat een

kerkgebouw een bijzonder gebouw is. Wat een katholieke kerk 

gemeenschappelijk heeft met alle gebouwen is dat het gemaakt is van 

hout en steen en van glas en staal. Het vraagt om goede voorzieningen 

(verwarming, technische installaties, ventilatie) en om goed onderhoud 

(om het wind- en waterdicht te houden, om het te beschermen tegen 

invloeden van ‘weer en worm’). Wat een katholieke kerk onderscheidt 

van andere gebouwen is dat het door de kerkwijding een huis van God 

is, een “domus Dei”. Bij de wijding van de kerk worden 12 kruisjes in de 

muren van de kerk gezalfd met hetzelfde H. Chrisma waarmee 

vormelingen sacramenteel gevormd worden. De muren van een 
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katholieke kerk omsluiten zo een gewijde ruimte die bestemd is voor de

ontmoeting van God en mensen in de eredienst. 

Als huis van God is de kerk een plaats van gebed: een plaats waar God 

wordt geloofd en geprezen, waar zijn Woord wordt gelezen en gehoord,

waar mensen hun vragen en vreugden bij God brengen, waar mensen 

stil worden omwille van het leven en omwille van Hem die het leven 

geeft, en waar mensen aanspreekbaar willen zijn voor de heilige God. 

Het is de plaats waar de (eerste) Communie wordt gevierd, waar 

Christus aanwezig is in het heilig Sacrament in het tabernakel, waarbij 

altijd de godslamp brandt. Het is de plaats waar mensen levenskeuzes 

maken en bevestigen in het Doopsel en Vormsel, en waar mensen 

elkaar het ja- woord geven voor God. Het is ook de plaats waar mensen 

een overleden dierbare aan God toevertrouwen. De gewijde kerkruimte

is de plaats waar mensen, gesterkt door Woord en Sacrament, 

gezonden worden om hun taken in Kerk en wereld te hernemen. 

3. Het gebruik van de kerkgebouwen

De bijzondere status van het kerkgebouw vraagt dat het gebruik van de

ruimte en het gedrag in de ruimte dienen te passen bij de gewijde staat.

Zorgvuldige en respectvolle omgang met de kerkgebouwen is ook 

vereist wanneer een kerkgebouw niet meer voor de eredienst benut 

wordt, en wanneer het aan de eredienst onttrokken wordt om een 

andere bestemming te krijgen. Een nieuwe, profane functie van het 

gebouw mag niet tekort doen aan de voormalige, gewijde functie van 

het gebouw. In de al eerder genoemde speciale analecta, en in andere 

uitgaven van het bisdom, zijn daar regels voor gegeven. We zien dat 

een samenspel van parochies en bisdom, ieder vanuit de eigen 

verantwoordelijkheid en mogelijkheden, het vaak mogelijk maakt om 

een passende bestemming voor een voormalig kerkgebouw te 

realiseren. 

233



Ik sta stil bij het gebruik van kerken voor de eredienst, bij niet-liturgisch 

gebruik van kerken en bij de omgang met kerken die voor de eredienst 

gesloten zijn.

3a. Gebruik voor de eredienst

Veel pastorale teams en parochiebesturen denken er over na hoe zij de

kerkgebouwen van hun parochie het best kunnen benutten voor de 

eredienst. Zoals al opgemerkt: de kerken zijn regelmatig te groot voor 

het aantal gelovigen, en er zijn er te veel voor het team om overal de 

liturgie van de Kerk te kunnen vieren. De opbouw van de éne parochie 

is er mee gediend dat gelovigen in één of enkele kerken op zondag 

samenkomen om de eucharistie te vieren. Ten diepste immers wordt 

de parochiegemeenschap als gemeenschap van gelovigen opgebouwd 

vanuit de ontmoeting met Christus in de viering van de eucharistie, 

bron en hoogtepunt van heel het christelijk leven, zoals het Tweede 

Vaticaans Concilie ons leert. Om parochies te helpen bij het maken van 

de juiste keuzes vraag ik aan de pastoors om met hun pastorale teams 

en parochiebesturen in hun parochies één kerk aan te wijzen die als 

‘parochiekerk’ geldt. Andere kerken, die de parochie (nog) wil behouden

als gebouwen voor de eredienst, kunnen een ‘kerk’ of ’kapel’ worden. 

De meeste parochies hebben inmiddels, in overleg met het bisdom, één

van hun kerkgebouwen als parochiekerk aangewezen. De parochies die

dat nog niet gedaan hebben vraag ik mij daarover een voorstel te doen.

Parochiekerk

De parochiekerk is het kerkgebouw waar de liturgie van de Kerk in haar 

volheid wordt gevierd, met op een vast tijdstip op zondag de viering van

de Eucharistie, en met een eucharistieviering op de kerkelijke 

(hoog)feesten. Er kan op zondag of op de vooravond een tweede 

eucharistieviering worden verzorgd; er kan eventueel ook naast de 

eucharistieviering een gebedsdienst worden gehouden. In de 

parochiekerk wordt het paastriduüm gevierd. Zo mogelijk wordt op 

weekdagen de eucharistie gevierd en/of het getijdengebed gebeden. De

kerk is geregeld open voor gebed. In de parochiekerk wordt gedoopt, 
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en vinden huwelijken en uitvaartvieringen plaats. De parochiekerk is de 

aangewezen kerk voor de viering van de Eerste Heilige Communie en 

het Vormsel, en er is gelegenheid voor het Sacrament van Boete en 

Verzoening. 

Kerk

Een ‘kerk’ is een kerkgebouw waar op zondag (of zaterdagavond) zo 

mogelijk de eucharistie wordt gevierd, maar waar niet het volledig 

liturgisch aanbod wordt verzorgd (bijvoorbeeld niet het paastriduüm). 

Op dagen door de week kan de eucharistie worden gevierd, en er 

kunnen gebedsdiensten (getijdengebed, rozenkransgebed, Taizégebed) 

door de week worden gehouden. In een kerk kan worden gedoopt en 

er kunnen huwelijks- en uitvaartvieringen worden verzorgd. Zo mogelijk

is de kerk (of een gedeelte ervan) geregeld open voor gebed. 

Kapel

Een ‘kapel’ in de parochie is een kerkgebouw dat bestemd is voor de 

eredienst, maar waar geen viering van de zondag plaatsvindt (ook niet 

op de vooravond van de zondag). Dat onderscheidt de ‘kerk’ van de 

‘kapel’. Net als in de ‘kerk’ kan in de ‘kapel’ door de week de eucharistie 

gevierd worden, en kan er het getijdengebed, het rozenkransgebed of 

een andere gebedsdienst worden verzorgd. Ook kan in de kapel 

worden gedoopt en kunnen er huwelijksvieringen en uitvaartvieringen 

worden verzorgd. Zo mogelijk is de kapel (of een gedeelte daarvan) 

regelmatig open voor gebed. Op bijzondere momenten (bijvoorbeeld 

het patroonsfeest) kan in de kapel op zondag de eucharistie worden 

gevierd. 

Zowel in de parochiekerk, de kerk als in de kapel wordt het H. 

Sacrament in het tabernakel bewaard, soms in een aparte 

Sacramentskapel. Dat maakt het mogelijk om aan gelovigen de H. 

Communie uit te reiken buiten de Eucharistieviering. De gewijde aard 
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van het gebouw en de aanwezigheid van het H. Sacrament vragen er 

om dat het gebouw met gepaste eerbied wordt betreden en benut. 

Devotiekapel

Een devotiekapel is een openbaar toegankelijk gezegende plaats, waar 

gelegenheid is voor persoonlijk gebed. In een devotiekapel worden 

geen vieringen of diensten gehouden. Er is geen tabernakel in een 

devotiekapel.

3b. Niet-Iiturgisch gebruik

Zoals al gezegd, de kerkgebouwen zijn gewijde gebouwen, bestemd 

voor de eredienst. Dat is hun eigenlijke functie. Steeds vaker echter 

klinken vragen naar niet-liturgisch gebruik van de gewijde ruimte. Soms

geldt dat als vanzelfsprekendheid, en worden die vragen niet meer 

gesteld. Bij de eerste rondgang langs parochies voor ontmoeting in 

2012 was het voor mij een vreemde gewaarwording te merken dat de 

gewijde ruimte voor sociale activiteiten gebruikt werd, zoals koffie 

drinken na een viering, met koffiekannen op het altaar. 

Vanzelfsprekend is dat een parochie middelen nodig heeft voor het 

onderhoud van de kerken. Het is ook duidelijk dat een parochie nood 

kan hebben aan passende ruimtes voor pastorale activiteiten. De 

gewijde ruimte is echter alleen voor de eredienst bestemd. Eerder 

hebben de Nederlandse bisschoppen in dit verband het volgende 

gezegd: ‘Een andere optie is dat het kerkgebouw in zijn geheel kerk 

blijft, maar ook voor andere doeleinden wordt gebruikt dan alleen voor 

liturgische vieringen of directe pastorale activiteiten. De programma’s 

die uitgevoerd worden, moeten dan in het verlengde liggen van de 

eigenlijke liturgische functie van de kerk (orgelconcerten, kooravonden, 

kerstconcert, paasoratorium, inleidingen over religieuze onderwerpen 

en andere passende culturele activiteiten”. (Het kerkgebouw als getuige

van de christelijke traditie. Uitgangspunten van beleid voor

kerkgebouwen (2008), in Liturgische documentatie 13, 202-208). 
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Sociale activiteiten of activiteiten die als eerste doel hebben het 

verwerven van inkomsten voor onderhoud, passen niet bij de gewijde 

staat van de kerk. Het past helemaal niet wanneer deze activiteiten 

worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van anderen dan het 

pastorale team. Een mogelijke en inmiddels beproefde uitweg uit deze 

moeilijkheid is herinrichting van de gewijde ruimte. Herinrichting 

betekent dat binnen één kerk de gewijde en een profane functie 

gescheiden worden. De gewijde ruimte wordt verkleind ten gunste van 

een profane ruimte en er wordt een dichte scheidingswand 

aangebracht. De profane ruimte wordt onttrokken aan de eredienst. Op

deze wijze is het mogelijk om het kerkgebouw te benutten voor 

pastorale en sociale activiteiten die catechetisch, evangeliserend, 

diaconaal of kerkopbouwend van aard zijn, en de gewijde ruimte met 

altaar, tabernakel en priesterkoor te respecteren. Goede voorbeelden 

van herinrichting zijn in ons bisdom de H. Eligiuskerk te Oostburg, de 

H.Jacobus-de-Meerdere-kerk te Fijnaart en de H. Martinuskerk te 

Rucphen. 

Herinrichting vraagt om een zorgvuldige afweging van alle 

bouwkundige en pastorale (on)mogelijkheden en biedt niet in alle 

omstandigheden een uitkomst. In zo’n situatie moet een andere 

oplossing gezocht worden, bijvoorbeeld in het zoeken naar een 

geschikte ruimte in de buurt van de kerk.

3c. Kerken die voor de eredienst gesloten zijn

Er zijn ook kerken waarvan de parochie afscheid moet nemen. Wanneer

er geen liturgie meer wordt gevierd in de kerk, wordt de kerk voor de 

eredienst gesloten. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de 

pastoor, die de keuze daartoe maakt in samenspraak met het 

parochiebestuur en het pastoraal team, en met instemming van de 

bisschop; de kerk blijft echter nog een gewijde ruimte. Pas wanneer de 

gesloten kerk een andere bestemming krijgt wordt de kerk door de 

237



bisschop aan de eredienst onttrokken. In de periode tussen de sluiting 

voor de eredienst en de onttrekking aan de eredienst staat het gebouw 

leeg, maar het behoeft wel zorg. Het gebouw moet wind- en waterdicht 

blijven, beschermd tegen vandalisme, en kosten voor verzekering, 

onderhoud en energie gaan door. 

Het proces om tot herbestemming te komen is vaak intensief en 

complex. Voor veel parochiebesturen is dit een grote en zware taak, die

de mogelijkheden van het bestuur te boven kan gaan. Om die reden 

verkent het bisdom de mogelijkheid om parochiebesturen

hierbij te ‘ontzorgen’.

Het bisdom heeft verschillende commissies ingesteld die parochies 

behulpzaam zijn bij het herbestemmen of herinrichten van

kerkgebouwen. De diocesane commissie kerkelijke gebouwen helpt en 

begeleidt parochies bij het herbestemmen van kerken die voor de 

eredienst gesloten zijn. Wanneer een kerk wordt herbestemd (voor de 

eredienst gesloten) of heringericht (met behoud van liturgische functie) 

dienen religieuze en waardevolle goederen een goede nieuwe 

bestemming te vinden. De diocesane herbestemmingscommissie doet 

dit samen met de parochie. En wanneer een kerk wordt heringericht 

moeten de voorstellen voor de herinrichting getoetst worden aan 

liturgische uitgangspunten en aan aspecten van schoonheid, 

kunstzinnigheid en praktisch nut. De beoordelingscommissie voor

kerkbouw en kerkelijke kunst dient hierbij betrokken te worden. 

Informatie over de werkwijzen van en protocollen voor deze 

commissies vindt u op het extranet van het bisdom. 

4. Pastorale implicaties bij het gebouwenbeleid

Keuzes met betrekking tot kerkgebouwen worden gemaakt op basis 

van het pastoraal beleid in de parochie. Het implementeren van het 

gebouwenplan vraagt om goede begeleiding van parochianen. De wijze 

waarop dat gebeurt, wordt in het parochieplan aangegeven. Ik reik u 
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graag enkele gedachten aan die in voorkomende gevallen kunnen 

helpen bij het vaststellen en uitvoeren van de goede begeleiding. 

Wanneer helder is dat van één of meer kerken afscheid moet worden 

genomen is het van belang de parochianen zo goed mogelijk te 

begeleiden, en hen te stimuleren om thuis te raken in de parochiekerk 

of een kerk van de parochie, waar zij op zondag de eucharistie kunnen 

vieren. U kunt dit bevorderen door koren, lectoren, kosters en 

collectanten uit kerken die gesloten worden, of waar op zondag niet 

meer wordt gevierd, ‘mee te nemen’ naar de kerken die open blijven. 

Verschillende parochies in het bisdom hebben hier goede ervaringen 

mee opgedaan. Wanneer een dierbaar en herkenbaar voorwerp 

(heiligenbeeld, vaandel, kunstwerk, doopvont) uit het gesloten

kerkgebouw kan worden geplaatst in een andere kerk van de parochie, 

versterkt dat het thuisgevoel voor de parochianen uit de gesloten kerk, 

en het maakt ook aan de andere parochianen duidelijk dat alle 

parochianen thuis zijn onder het gezamenlijke dak van de 

opengebleven kerk(en). Kerkgangers en vrijwilligers die naar een 

andere kerk gaan moeten zich daar ook echt welkom weten. Dat vraagt 

vaak dat niet alleen de deuren maar ook de harten worden geopend. 

Breng vrijwilligers op allerlei taakvelden in de ene parochie samen en 

maak nieuwe afspraken over de verdeling en de aanpak van 

werkzaamheden. Soms is aanpassing van het tijdstip van de vieringen 

geboden. Een gelijktijdig tijdstip voor vieringen in verschillende kerken 

beperkt de inzetbaarheid van de pastorale beroepskrachten, en is 

daarom af te raden. In sommige parochies zijn er goede ervaringen met

het aanbieden en verzorgen van vervoer (‘kerktaxi’) van parochianen op

zondag. 

Wanneer in een dorp of een wijk het kerkgebouw de functie van ‘kapel’ 

krijgt, blijft de parochie in materiële zin duidelijk herkenbaar aanwezig. 

En er blijft gelegenheid voor parochianen om de kerk te bezoeken. Op 
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een dag door de week kan de eucharistie worden gevierd of kan een 

gebedsdienst worden verzorgd, Ik wil u graag aanraden dit te 

combineren met een spreekuur en een activiteit waarbij parochianen 

elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. 

Het is ingrijpender wanneer in een dorp of een wijk van het

kerkgebouw afscheid genomen moet worden. Het kan voelen alsof de 

parochie vertrekt uit de directe omgeving, maar zo is het niet. De 

parochie blijft aanwezig in de directe omgeving, bijvoorbeeld door het 

verzorgen van een wekelijkse of tweewekelijkse activiteit in een school, 

buurthuis of verzorgingshuis. U kunt de parochianen ter plaatse 

uitnodigen om samen te komen, elkaar te ontmoeten, met elkaar te 

spreken over een thema (een vastenbrief of de evangelielezing van de 

zondag), met en voor elkaar te bidden, en uit te wisselen wie ziek is en 

wie bezocht moet worden. Misschien kunnen er afspraken worden 

gemaakt over gezamenlijk vervoer op zondag. Parochiepost kan 

worden verdeeld op deze bijeenkomsten. Ook deze activiteiten zijn te 

combineren met een spreekuur van een van de pastorale 

beroepskrachten. Naast deze activiteiten blijft de parochie aanwezig 

doordat parochianen thuis worden bezocht door teamleden of 

vrijwilligers, doordat de ziekencommunie wordt uitgereikt, doordat 

kinderen worden uitgenodigd om mee te doen aan de Eerste Heilige 

Communie of aan het Vormsel. En ook doordat parochianen ter plekke 

gestalte geven aan hun geloof in inzet voor medemensen, en misschien

wel meedoen in een diaconaal programma in het dorp of in de wijk. 

Wellicht is het mogelijk een devotiekapel te bouwen of in te richten in 

de wijk of het dorp waar de kerk gesloten is. Zo’n kapel biedt niet alleen

parochianen gelegenheid om het eigen geloof te beleven en om kracht 

op te doen in persoonlijk gebed, het is ook een materieel teken van 

aanwezigheid van de parochie. 
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5. Afronding

Geachte pastoors, leden van pastorale teams en van de 

parochiebesturen. Ik heb u deze brief geschreven met het oog op het 

goede gebruik van de liturgische ruimte, het herinrichten en 

herbestemmen van kerken, en passende pastorale zorg bij keuzes met 

betrekking tot de kerken. Van harte hoop ik dat u steun vindt in de 

richting die ik u wijs, niet alleen voor u zelf, maar vooral omwille van de 

gelovigen die aan uw en mijn zorg zijn toevertrouwd. Mocht deze brief 

vragen oproepen dan zijn ik en mijn medewerkers graag bereid met u 

in gesprek te gaan. Voor vragen en opmerkingen kunt u zich wenden 

tot de secretaris-generaal van het bisdom, drs. B.G. Hartmann 

(bhartmann@bisdombreda.nl). 

Graag wens ik u en uw parochianen Gods zegen.

Breda, op het Hoogfeest van Witte Donderdag, 29 maart 2018.

 Mgr. dr. J.W.M. Liesen,

Bisschop van Breda

Verder lezen

Voor wie rond de beschreven thematiek verder wil lezen:

• Kerk, Eucharistie en Priesterschap, Bisschoppelijke brief van de 

Nederlandse bisschoppen, 2008;

• Het kerkgebouw als getuige van de christelijke traditie,

• Uitgangspunten van beleid voor kerkgebouwen, Liturgische 

documentatie 13, 2008;

• Beleidskatern Kerkgebouwen, Bisdom van Breda, 2009;

• Speciale Analecta 2013, Gebouwenbeleid en gebouwenplan, 

Bisdom van Breda 2013;
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• Werkwijzen en protocollen van diocesane commissie kerkelijke 

gebouwen, herbestemmingscommissie en 

beoordelingscommissie voor kerkbouw en kerkelijke kunst.

Noot: in december 2019 heeft het Bisdom Breda een (vernieuwd) 

protocol gepubliceerd met betrekking tot de (her)bestemming van

kerken en kerkelijke gebouwen in het bisdom. Dit protocol (40 pagina’s)

kan worden geraadpleegd via 

https://www.bisdomvan  breda.nl/herbestemming/  .
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2019

Brief inzake het advies van de priesterraad bij 

de onttrekking van kerkgebouwen aan de 

eredienst 

28 januari 2019 (no. 019/22/2019)

Geachte pastoors, geachte dames en heren,

Zoals elk bisdom in de Rooms-Katholieke Kerk heeft ons bisdom een 

priesterraad die de bisschop adviseert over beleidsvragen in het 

bisdom. Volgens het canoniek recht is de bisschop verplicht om de 

priesterraad te horen voordat hij besluit om een kerkgebouw aan de 

eredienst te onttrekken (can. 1222 §2 C.I.C.).1 Mijn voorgangers en ik 

hebben daarom altijd de priesterraad geraadpleegd voordat we een 

besluit namen om een kerk aan de eredienst te onttrekken. Het 

1 Can. 1222 §1. Als een kerk op geen enkele wijze nog voor de goddelijke eredienst 

gebruikt kan worden en de mogelijkheid niet bestaat om ze te herstellen, kan zij door

de diocesane bisschop teruggebracht worden tot een profaan en niet onwaardig 

gebruik. 

§2. Waar andere ernstige redenen het raadzaam maken dat een kerk niet langer voor

de goddelijke eredienst gebruikt wordt, kan de diocesane Bisschop, na de 

priesterraad gehoord te hebben, deze terugbrengen tot een profaan en niet 

onwaardig gebruik, met toestemming van hen die wettig rechten op de kerk laten 

gelden, en mits het zieleheil er geen enkele schade door lijdt.

243



raadplegen van de priesterraad zal voortaan eerder gebeuren dan tot 

nu toe gebruikelijk was. In deze brief licht ik dat toe.

In de procedures die we nu volgen bij de herbestemming van een

kerkgebouw is het besluit om het kerkgebouw aan de eredienst te 

onttrekken een van de laatste stappen die gezet worden, vlak voordat 

het gebouw feitelijk wordt herbestemd en van eigenaar verandert. De 

priesterraad wordt geraadpleegd voordat dit besluit genomen wordt, 

maar de inhoudelijke keuze met betrekking tot de (her)bestemming van

het kerkgebouw wordt al veel eerder gemaakt. In feite betekent dit dat 

het advies van de priesterraad maar heel beperkt invloed heeft op het 

besluit een kerk aan de eredienst te onttrekken.

De huidige procesgang voorziet er in dat het parochiebestuur een 

gebouwenplan voor de parochie ontwikkelt – meestal als onderdeel van

het parochieplan. Wanneer ik instem met het voorgenomen plan 

worden parochianen geïnformeerd en gehoord over het plan. Daarna 

stelt het parochiebestuur het plan vast (eventueel aangepast op basis 

van de reacties van parochianen) en vraagt het mijn toestemming om 

het plan uit te gaan voeren. Vaak betekent dit dat een of enkele kerken 

voor de eredienst gesloten worden en dat gezocht gaat worden naar 

een herbestemming voor deze gebouwen. Pas als die herbestemming 

gerealiseerd gaat worden wordt het kerkgebouw door mij aan de 

eredienst onttrokken, waarbij de priesterraad gehoord wordt.

Om beter recht te doen aan de rol van de priesterraad bij het 

herbestemmen van kerken zal ik de priesterraad eerder om advies 

gaan vragen, en wel op het moment dat het parochiebestuur met mij 

overleg voert over het voorgenomen gebouwenplan. Ik wil hun advies 

horen voordat ik instemming geef aan het informeren en horen van 

parochianen over het voorgenomen plan. Naast de priesterraad vraag 

ik ook advies aan de bisdomstaf. Dit advies is volgens de Codex niet 

verplicht, maar het draagt wel bij aan een zorgvuldige beoordeling van 

het voorgenomen plan. 
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Voor u betekent dit dat het een of twee maanden langer kan duren 

voordat ik inhoudelijk kan reageren op een voorgelegd voorgenomen 

gebouwenbesluit. Doordat we de priesterraad en de bisdomstaf 

vertrouwelijk informeren over het voorgenomen plan, zodra u dit met 

uw toelichting aan ons aanreikt, kunnen we deze periode zo kort 

mogelijk houden. Voor ons allen is het winst dat de tijdige advisering 

door de priesterraad over gebouwenplannen er toe zal bijdragen dat de

plannen inhoudelijk beter getoetst worden en breder gedragen zullen 

worden.

Overigens heeft de priesterraad niet alleen de taak mij te adviseren 

over het onttrekken van kerken aan de eredienst, maar ze adviseert mij 

ook bij het stichten, opheffen of samenvoegen van parochies. Tot nu 

toe geeft de priesterraad advies over deze aangelegenheden vlak 

voordat het besluit definitief genomen wordt. Net als bij het besluit 

over het onttrekken van kerken aan de eredienst zal ik de priesterraad 

bij deze aangelegenheden eerder in de procedure om advies vragen.

Met vriendelijke groet,

 Mgr. dr. J.W.M. Liesen,

Bisschop van Breda 
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