
“Hij verliet de synagoge en ging het huis van Simon binnen. Omdat de 

schoonmoeder van Simon hoge koorts had, riepen ze voor haar zijn hulp in.” 

Het zijn de woorden van de Evangelist Lucas waarin Jezus de schoonmoeder 

van zijn leerling Simon geneest. Het is treffend dat deze Evangelietekst dit jaar 

op 1 september werd gelezen. Op deze dag werd namelijk ook de Wereld-

gebedsdag voor het behoud van de schepping gehouden. Van 1 september tot 

4 oktober is er in de wereldkerk aandacht voor behoud van de schepping.

Door koorts reageert het menselijk lichaam op infecties. Koorts zelf is niet 

prettig, maar het verwijst wel naar een onderliggende kwaal. Voor een 

effectieve behandeling is een goede diagnose nodig. Dat is precies wat paus 

Franciscus beoogt met deze gebedsdag voor de schepping. Hij roept regelmatig 

op tot bezinning over de manier waarop wij omgaan met de natuur en met 

elkaar. Het hoort bij ons geloof om niet bij de buitenkant van mensen en 

dingen te blijven staan, maar naar de binnenkant te kijken en te weten dat ze 

van God zijn. Wie ijvert voor een gezond milieu, heeft ook aandacht voor wat 

de leefomgeving ongezond maakt en zet daar het goede tegenover.

Wanneer Jezus zieken geneest gaat Hij veel verder dan de buitenkant. 

Genezing gaat bij Hem gepaard met bevrijding. Jezus geneest niet alleen het 

lichaam van een kwaal, maar bevrijdt de geest van dwaling of slavernij. Elke 

genezing door Hem draagt een verwijzing in zich. In Hem heeft God persoonlijk 

aandacht voor wie Hij tegenkomt: Jezus zelf is het medicijn. Het is de 

persoonlijke relatie die Jezus met mensen aangaat die werkelijke heelheid 

brengt. Goede medische zorg is iets kostbaars, maar we zijn geroepen om 

verder te kijken en Gods liefde concreet te beantwoorden in wat we doen en 

bewust na laten.

Kijkend om ons heen (en naar onszelf) zien we gebrokenheid. De schepping 

kreunt onder alles waardoor zij vergiftigd wordt. Een oplossing daarvoor kan 

nooit vreemd zijn aan haar en onze oorsprong. Daarom kunnen we met 

vertrouwen opkijken naar God, die heel de schepping weer nieuw maakt en 

een hoopvol perspectief geeft aan ieders persoonlijke leven en de wereld om 

ons heen.

 Mgr. dr. J.W.M. Liesen

Aan het Woord

Hij verliet de synagoge en ging het huis 
van Simon binnen. Omdat de 
schoonmoeder van Simon hoge koorts 
had, riepen ze voor haar zijn hulp in.

Hij kwam aan het hoofdeinde van 
haar bed staan en gaf een streng bevel 
aan de koorts. Zij werd ervan bevrijd 
en ogenblikkelijk stond zij op en 
bediende hen.

Bij zonsondergang brachten allen die 
zieken hadden, lijdend aan velerlei 
kwalen, dezen naar Hem toe. Hij genas 
hen door ze een voor een de handen 
op te leggen. Uit velen gingen ook 
duivels weg, die schreeuwden: 'Gij zijt 
de Zoon van God.' Hij gaf een streng 
bevel en liet niet toe dat zij spraken, 
want zij wisten dat Hij de Messias 
was. 
 

Uit: Lc. 4, 38-41 

God geeft een hoopvol perspectief 
aan ieders persoonlijk leven en aan 
de wereld om ons heen.

 

“

september 2021
Bisdom Breda Nieuwsbrief

Bisschop Liesen 



Colofon 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het 
Bisdom Breda en verschijnt vijf keer per jaar 
in zowel gedrukte als digitale vorm. Een 
postabonnement is mogelijk tegen betaling 
van een bijdrage in de verzend- en admini-
stratiekosten. De nieuwsbrief zelf is gratis. 

Voor een postabonnement stuurt u een 
e-mail naar: secretariaat@bisdombreda.nl en 
maak ten minste €12,50 over op IBAN NL79 
RABO 0101 0517 78 t.n.v. Bisdom Breda, 
o.v.v. Postabonnement Nieuwsbrief. 
Uitgaven worden toegestuurd na ontvangst 
van uw betaling. 

Redactie
Monique van Delft, Hans de Jong en 
Marc de Koning (hoofdredactie)
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het wekelijkse nieuwsoverzicht per mail, 
YouTube en Twitter. Vragen en suggesties via: 
secretariaat@bisdombreda.nl 

ISSN: 2772-879X

In de digitale versie van deze nieuwsbrief zijn 

verschillende teksten en afbeeldingen 

aanklikbaar. Hiermee klikt u rechtstreeks 

door naar online artikelen, video's en foto's.  

Let op dit symbooltje:

Binnenkort in het bisdom
2021
8 september: Start voorbereiding bisschoppensynode

15 september: Webinar Missionaire parochie: De kracht van de Heilige Geest

20 september: Voortzetting Bijbelcursus over het Marcusevangelie 

22 september: Webinar H. Jozef

11 oktober: Bisschopshuisbijeenkomst

15 oktober: Ontmoetingsdag voor emeriti en pastoraal werkers met pensioen

15-17 oktober: Jongerenweekend ‘Liefde en seksualiteit’

16 oktober: Sint Franciscusdag met musical ‘Spector’

17 oktober: Openingsviering ‘op weg naar een synodale Kerk’ 

19 oktober: Middag voor religieuzen

28-29 oktober: Online kick-off evenement Missionaire Parochie

Op het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, zondag 15 

augustus, steken kinderen een kaarsje op in de Mariakapel 

van de Sint Antoniuskathedraal. Maria Tenhemelopneming is 

tevens het patroonsfeest van het Bisdom Breda.
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Activiteiten onder voorbehoud van wijzingen. Bezoek de website van het Bisdom Breda, 
Priester- en diakenopleiding Bovendonk, Sint Franciscuscentrum en de Missionaire 
Parochie voor actuele informatie.

• Vicaris-generaal Harry Lommers vierde deze zomer zijn veertigjarig priester-

jubileum. Lees het interview via de bisdomwebsite.

• Het Bisdom Breda publiceerde onlangs het Analecta Supplement 2013 - 2019. 

Dit document bevat onder andere officiële documenten en bisschoppelijke 

brieven en wordt ook wel het ‘geheugen van het bisdom’ genoemd.

Kort nieuws

https://kro-ncrv.nl/programmas/geloofsgesprek/media
https://www.bisdomvanbreda.nl/nieuws/vicaris-generaal-harry-lommers-veertig-jaar-priester/
https://www.bisdomvanbreda.nl/nieuws/bisdom-breda-publiceert-analecta-supplement-2013-2019/


Diaken Vincent de Haas is bisschoppelijk gedelegeer-
de voor Parochiële Caritasinstellingen, ofwel: 
“de ledematen in de parochies die handen en voeten 
geven aan de zorg voor de meest kwetsbaren in de 
samenleving,” zoals hij het noemt. Meestal zijn de 
kwetsbare groepen al langer bekend en kan er struc-
tureel hulp worden ontwikkeld. Maar soms kan een 
hulpvraag zich plotseling aandienen. Project Charbel 
begon op deze manier.  

“Dinsdag 4 augustus 2020 staat bij alle inwoners van 

Beiroet voor altijd in hun geheugen gegrift,” vertelt 

diaken De Haas. Een opslagplaats vol ammoniumnitraat 

ontplofte in de haven. Veel huizen werden vernield. Veel 

mensen kwamen om. Er ontstond een landschap vol 

verwoestingen. Vanuit zijn project ziet De Haas dat de 

wederopbouw maar mondjesmaat van de grond komt. 

Niet vreemd, want het land verkeert in een diepe 

economische crisis. Via de contacten in de parochie van 

Beiroet hoort hij dat veel families nog steeds van alles 

tekort komen: een herstelde woning, voedsel, medicijnen, 

noodzakelijke medische ondersteuning, fatsoenlijke 

kleding enzovoorts. Vincent de Haas: “Veel mensen heb-

ben psychische trauma’s als gevolg van de verwoesting. 

Gelatenheid heerst alom. Is er iemand die goed doet? 

Velen zijn de wanhoop nabij omdat er geen uitzicht lijkt 

te komen. De regering komt tot niets door allerlei blokka-

des. Naast de economische crisis is er een diepe politieke 

crisis. Weer anderen maken zich meer druk om het 

afschieten van raketten op Israël dan om het helpen van 

hun medeburgers. Het is te treurig om de verhalen te 

horen.”

 

“Een bevriend pastoor in Beiroet heeft zich tot het bis-

dom Breda gewend en gevraagd om iets te doen aan de 

erbarmelijke omstandigheden van een aantal families. 

Dankzij dit directe contact weten wij bij wie het geld dat 

we sturen terecht komt. En we weten ook hoe het wordt 

besteed. De belangrijkste doelen zijn: voedsel, medicijnen 

en proberen de vernielde huizen te herstellen. Het zijn 

wellicht druppels op een gloeiende plaat, maar ze helpen 

om wat meer licht te brengen in een uitzichtloze situatie. 

Wij kunnen enkele families er een beetje bovenop 

helpen. Vervolgens kunnen zij op hun beurt weer iets 

betekenen voor andere bewoners in de stad. Bij ons ligt 

de vraag om te helpen deze zware steen in beweging te 

brengen. Zo kunnen we een ontwikkeling in gang zetten 

Project Charbel: een druppel op de gloeiende plaat?

die helpt om van Beiroet weer de mooie stad te maken 

die het was. In het boek Tobit staat nog een treffende zin, 

volgens diaken De Haas: “Keer geen enkele arme de rug 

toe, dan zal God zijn aangezicht ook nooit van jou 

afkeren.” (Tobit 4,7)

Wij kunnen enkele families er een beetje 
bovenop helpen. Vervolgens kunnen zij 
op hun beurt weer iets betekenen voor 
andere bewoners in de stad.

Grote getallen
Het project is genoemd naar een van de patroonheiligen 

van Libanon: de heilige Charbel Maklouf. De Haas: “Laten 

we hem aanroepen in onze gebeden. Op zijn voorspraak 

zijn officieel ruim 30.000 gebeden verhoord.” 

Tot nu toe heeft de doorlopende actie van het bisdom 

ruim 14.000 euro opgeleverd. Dat is een mooi bedrag om 

dankbaar voor te zijn, aldus De Haas. “De komende 

maanden hoop ik u steeds concreet over Beiroet te 

berichten wat er met onze steun gebeurt. Er is al het een 

en ander in beweging gebracht. Helpt u mee die 

beweging te versterken?”

Giften kunnen worden overgemaakt naar IBAN NL79 RABO 
0101 0517 78 ten name van Bisdom Breda, onder 

vermelding van ‘Project Charbel’. Ook uw gebed blijft 

welkom voor het Aartsbisdom van Beiroet.

Door: Marc de Koning

De heilige Charbel Maklouf 
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https://www.bisdomvanbreda.nl/een-goed-doel/actie-beiroet/


Nu de samenleving zich weer 
opmaakt voor ontmoetingen 
zonder coronamaatregelen, 
zien ook de vooruitzichten 
voor jongerenbijeenkomsten 
er gunstig uit. In de parochies 
van het Bisdom Breda starten 
de ‘real life’ initiatieven door 
en voor jongeren voorzichtig 
weer op. De komende periode 
staan er drie grotere samen-
komsten te wachten die de 
parochiegrenzen overstijgen. 
In dit artikel worden ze 
uitgelicht.

Jong, katholiek & missionair 
Het eerste initiatief dat gaat 
plaatsvinden is de start van een 
reeks verdiepingsweekenden van 
de Missionaire Parochie. Tijdens 
een drietal weekenden, 
beginnend van 8 tot 10 oktober 
2021 maken jong volwassenen 
kennis met wat een missionaire 
parochie betekent op het gebied 
van gemeenschap, gebed en 
gastvrijheid. Ook is er aandacht 
voor leiderschap en teamwork. 
De beweging van het missionaire 
kerk-zijn klinkt al van voor de 
coronatijd. De pandemie heeft 
de urgentie van het missionair 
zijn alleen maar versterkt. 

De drie weekenden zijn bedoeld 
voor ‘young professionals’, ofwel 
jong volwassenen die als junior 
aan het werk zijn in hun vak of 
zich daarop oriënteren. 
De organisatie noemt het 

verdiepingsweekenden, omdat 
van de deelnemers verwacht 
wordt dat zij actief bezig zijn met 
geloof. Voor de weekenden 
hebben we inspirerende locaties 
uitgezocht. Plaatsen waar het 
gemeenschapsleven voelbaar 
aanwezig is en waar je ook in de 
natuur tot rust kunt komen. De 
eerste twee weekenden vinden 
plaats op conferentieoord 
Emmaus in Helvoirt en het 
laatste weekend bij Abdij 
Mariënkroon in Nieuwkuijk. 
Tijdens de weekenden zullen 
verschillende sprekers inlei-
dingen geven en is er ruimte 
voor gebed, uitwisseling en 
gezelligheid.

Liefde en seksualiteit
Een andere samenkomst voor 
jongeren is een jongeren-
weekend dat van 15 tot 17 
oktober 2021 wordt gehouden in 
Huijbergen. Het thema: ‘Liefde 
en seksualiteit’, twee belangrijke 
onderwerpen waar het geluk van 
de mens op het spel staat. 
Tijdens het weekend zal worden 
ingegaan op de katholieke visie 
hierop. “We willen echt ‘in de 
materie’ duiken,” vertelt Brechje 
Loenen, organisator van het 
weekend. “Als je weet waarom 
de Kerk een bepaalde visie heeft, 
helpt dat om goede keuzes voor 
je leven te maken. Ik zeg wel 
eens vaker: een gelukkig huwelijk 
begint ver voor de huwelijksdag.”

Als je weet waarom de 
Kerk een bepaalde visie 
heeft, helpt dat om goede 
keuzes voor je leven te 
maken.

Maar het wordt niet een puur 
theoretisch verhaal, benadrukt 
Brechje. “Er is evengoed ruimte 
voor concrete vragen en uitwis-
seling. Een echtpaar zal spreken 
over hun verkerings- en 
verlovingstijd. Verder moet je 
denken aan vragen als: Waarom 
is het belangrijk om te ‘wachten’ 
met seks en hoe doe je dat als je 
wel dol op elkaar bent? Ook 
onderwerpen als natuurlijke 
geboorteregeling en pornografie 
komen aan de orde. Uit eerdere 
ontmoetingen bleek dat veel 
jongeren met vragen over de visie 
van de Kerk op liefde en 
seksualiteit rondlopen. Maar als 
ze daar concrete antwoorden op 
krijgen zijn ze daar heel blij mee. 
Net als God heeft ook de Kerk ons 
heil op het oog en niet ons 
onheil!”

#WJD@Home
Het duurt nog even voordat ze 
plaatsvinden, maar omdat het 
zo’n groot evenement is, zijn de 
voorbereidingen al in volle gang: 
de Wereldjongerendagen, 
afgekort ‘WJD’. In 2023 worden ze 
gehouden in Portugal. Bij wijze 
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Katholieke jongeren ontmoeten elkaar weer in 'real life'
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Door: Marc de Koning



van voorprogramma zijn 
jongeren in het weekend van 14 
tot 16 januari 2022 welkom op 
Ameland voor een inspirerend 
‘WJD@Home’ weekend. In 2019 
gebeurde dat ook en wegens 
succes wordt dat nu herhaald. 
Dit weekend is volgens de 
deelnemers “de perfecte opstap 
naar de internationale WJD in 
2023, omdat je er nieuwe 
vrienden kunt maken en oude 
bekenden weer ziet.” Vanuit het 
Bisdom Breda rijdt een bus naar 
het waddeneiland om het flinke 
eind samen op pad te zijn.

Het thema van de WJD@Home is 
een van de thema’s op weg naar 
de internationale WJD in Portugal: 
“Richt u op. Ik stel u aan tot 
getuige van wat u gezien hebt.” 
Het zijn woorden van de verrezen 
Heer aan Paulus (Handelingen 26, 
16). Tijdens de WJD@Home wordt 
dit thema uitgewerkt: opstaan 
voor je geloof, investeren in je 
band met God en in beweging 
komen voor je naaste.

Katholieke jongeren ontmoeten elkaar weer in 'real life'

Meer info & aanmelding
8-10 oktober 2021:

Verdiepingsweekend van de Missionaire parochie

15-17 oktober 2021:

Jongerenweekend over liefde en seksualiteit

14-16 januari 2022:

WJD@Home met busreis vanuit Bisdom Breda

https://missionaireparochie.nl/drie-weekenden-voor-young-professionals
https://sintfranciscuscentrum.nl/gezinspastoraat/jongerenweekend-liefde-seksualiteit-oktober-2021
https://www.bisdomvanbreda.nl/nieuws/wjd-weer-in-zicht-wjdhome-ameland-2022/


Op 8 december 2020, het hoogfeest van Maria 

Onbevlekte Ontvangenis, heeft paus Franciscus 2021 

uitgeroepen tot het jaar van Sint Jozef. Op die dag was 

het precies 150 jaar geleden dat paus Pius IX de heilige 

Jozef van Nazareth uitriep tot patroon van de universele 

Kerk. De afkondiging van een bijzonder Jozefjaar was de 

directe aanleiding voor de Sint Norbertusparochie om 

hier gedurende heel 2021 extra aandacht aan te geven: 

een van haar drie parochiekerken heeft immers Sint Jozef 

als patroon. 

Hoe pak je dat aan, een heel jaar toewijden aan 
de heilige Jozef?
Begin 2021 is een werkgroep van parochianen van start 

gegaan met het bedenken van een feestprogramma. Bij 

deze werkgroep is, naast ondergetekende, ook Marjeet 

Verbeek, de coördinator van Spirit in Roosendaal, 

betrokken. Leidraad voor het feestprogramma vormde 

de apostolische brief Patris Corde (Met een Vaderhart), 

waarin paus Franciscus op een verrassende wijze stilstaat 

bij zeven bijzondere aspecten van Sint Jozef. Verrassend, 

want aan Sint Jozef wordt doorgaans weinig tot geen 

aandacht geschonken. Hij hangt er maar wat bij; we 

weten niet zo goed raad met hem omdat hij niet de 

biologische vader van Jezus is en we weinig over hem 

terugvinden in de evangelies. Paus Franciscus laat ons 

met nieuwe ogen naar Sint Jozef kijken en leert ons hem 

veel meer te waarderen.    

Elke maand een nieuw gebedsprentje
Op 19 maart, het hoogfeest van Sint Jozef, hebben we in 

de Sint Norbertusparochie de aftrap van ons Jozef-

programma gegeven met een feestelijke viering. Deze 

had als thema: ‘Jozef, een vader in de schaduw’. Vanaf die 

datum zorg ik elke maand voor een nieuw gebedsprentje, 

met op de voorkant een bijzondere afbeelding van Sint 

Jozef en op de achterkant een zelf geschreven gebed. Bij 

deze gebeden inspireer ik mij telkens op een van de 

zeven aspecten van Sint Jozef én op zijn patronaten. Als 

patroon van de zalige dood heb ik een bijzonder kaarsje 

laten maken: ‘Sint Jozef, patroon van de stervenden, bid 

voor ons’. Deze kan meegenomen en gebrand worden 

voor wie stervende zijn. Zo kan met weinig woorden, met 

een warm lichtje om bijstand worden gevraagd. 

Gebedskaartjes en kaarsje zijn in alle drie de parochie-

kerken te vinden. In de parochiekerken van Roosendaal 

en Nispen zetten we overigens heel 2021 een beeld van 

Sint Jozef extra in de bloemen. 

Activiteiten in het najaar
Het jaar is nog niet voorbij. In het najaar wordt een viertal 

seniorenactiviteiten gehouden en op 10 oktober opent 

de parochie een heuse Jozeftentoonstelling in de St. 

Josephkerk. Ook vinden filmavonden plaats waarin het 

vaderschap op indrukwekkende wijze in beeld wordt 

gebracht. Op 26 november houdt de parochie het mini-

symposium 'Met een vaderhart' en op 8 december wordt 

het Jozefjaar feestelijk afgesloten. 

Lees het hele artikel online.
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Het Jozefjaar in de Norbertusparochie
Door: Petra Mergaerts

Jezus wijst het volk de weg in de St. Josephkerk te Roosendaal
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https://www.bisdomvanbreda.nl/nieuws/50-jaar-emmaus-langeweg/
https://www.bisdomvanbreda.nl/nieuws/het-jozefjaar-in-de-norbertusparochie/


 Video highlights 
 Bisdom Breda  

Het Marcusevangelie met bisschop Liesen 
Op 7 september 2020 startte bisschop Liesen een 

interactieve Bijbelcursus over het Marcusevangelie. Alle 

cursusavonden zijn terug te zien via het YouTubekanaal van 

het bisdom. Volgers van de cursus zijn uitgenodigd 

verdiepingsvragen te stellen. Deze worden in opvolgende 

avonden behandeld. De vijfde cursusavond vindt plaats op 

20 september 2021. In verband met videomontage verschijnt 

de opname van de avond enkele dagen later.

Zuster Margriet van der Vliet in het Geloofsgesprek
Je roeping volgen in je leven, ook als je ouder wordt: daar-

over spreekt zuster Margriet van der Vliet, overste van de 

Franciscanessen van Mariadal met Leo Fijen van KRO-NCRV. 

De zusters hebben veel betekend voor het onderwijs in het 

verleden. Hun leven ziet er nu anders uit, maar de spirituali-

teit blijft actueel. Zuster Margriet legt vanuit haar persoonlijk 

geloof uit hoe zij en haar medezusters leven in onderlinge 

liefde, eenvoud en onthechting. Het Geloofsgesprek is terug 

te zien via NPO.

Scan de QR-code en bezoek het YouTubekanaal 
van het bisdom. Leest u de nieuwsbrief digitaal, 
klik dan meteen op de afbeelding van de video 
om deze meteen af te spelen.

Paus Franciscus vraagt alle bis-
dommen in de wereld om de 
gelovigen te raadplegen in 
voorbereiding op de algemene 
bisschoppensynode in 2023.

De synode heeft als thema “Voor 
een synodale Kerk: gemeenschap, 
participatie, missie”. Dit drukt een 
manier uit van gezamenlijk op weg 
gaan, die kenmerkend zou moeten 
zijn voor christenen. Het doel van de 
synode is om de zending van de Kerk 
verder te verstevigen. Het bisdom 
Breda is bezig een eigen visie op de 
toekomst te ontwikkelen, onder het 
motto ‘missionaire Kerk’. Die visie 
blijkt voor een belangrijk deel samen 
te vallen met het thema van de 
synode.

Luisteren
De voorbereiding op de synode in 

het bisdom Breda loopt van medio 
oktober tot eind februari 2022. 
Centraal staat de consultatie. 
Bisschop Liesen en zijn vicarissen 
gaan luisteren naar gelovigen uit de 
verschillende geledingen en gremia. 
De vragen die aan de orde zullen 
komen, zijn gebaseerd op een 
vragenlijst uit Rome, toegespitst op 
de eigen situatie van het bisdom. De 
consultatie wordt ingeluid met een 
openingsviering op zondag 17 
oktober in de basiliek van 
Oudenbosch. 

Op basis van de verslagen van de 
luisterronde maakt bisschop Liesen 
een synthese. Deze zal besproken 
worden op de afsluitende pre-
synodale bijeenkomst, gepland op 
14 januari 2022, die het hoogtepunt 
moet worden van de diocesane 
onderscheiding. 

Een belangrijke vraag daarbij zal zijn: 
“Wat zegt de heilige Geest tot de 
Kerk in ons bisdom?” 

Breda en Rome
In de vervolgfases worden pre-
synodale bijeenkomsten gehouden 
per werelddeel. De resultaten uit de 
eerste twee fases worden verwerkt 
in het zogeheten “instrumentum 
laboris” dat gebruikt wordt tijdens 
de bisschoppensynode in Rome. Het 
is dus niet onmogelijk dat de inbreng 
van de gelovigen van het bisdom 
Breda wereldwijd gehoord wordt.

Speciale uitgave nieuwsbrief
Vanwege het grote belang van de 
synode brengt het bisdom Breda in 
oktober een speciale editie van de 
nieuwsbrief uit, waarin het synodale 
proces nader wordt toegelicht.

Bisdom Breda raadpleegt de gelovigen voor een ‘synodale Kerk’ 

Zie het logo van de synode op de achterkant van deze nieuwsbrief.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLIqS_bPDyCQa5CmsSBW8pBigmhxuINX2d
https://www.npostart.nl/geloofsgesprek/25-07-2021/KN_1726391


1 september  4 oktober

Van 1 september tot 4 oktober vieren kerken wereldwijd de zogenaamde

‘Scheppingsperiode’. In 2015 riep Paus Franciscus 1 september uit tot jaarlijkse

Werelddag van gebed voor de zorg voor de schepping. 4 oktober is de feestdag

van Sint Franciscus, de patroonheilige van milieubescherming. Gedurende de

hele periode tussen deze twee belangrijke data zullen gelovigen wereldwijd

extra aandacht besteden aan de opdracht de aarde te behoeden en beschermen.

• Download bezinningsmateriaal en gesprekshandleidingen rondom de

encycliek Laudato Si’ via: www.laudatosi.nl

Extra aandacht voor de schepping

http://www.vierpasen.nl
https://laudato-si.nl/
https://www.bisdomvanbreda.nl/nieuws/bisdom-breda-raadpleegt-de-gelovigen-voor-een-synodale-kerk/

