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Het anker van de hoop
Het duurt nog even. Maar paus Franciscus heeft voor het jaar 2025 een heilig jaar uitgeroepen. Ook het
motto en het logo van dit jubeljaar heeft hij bekend gemaakt. Toen ik het logo zag moest ik meteen denken
aan het korte gedicht van Guido Gezelle: “Met ’t Kruis in top, zoo varen wij, door ’t wereldtij, ten hoogen
Hemel op”. Het kruis van de kerk is de mast van het bootje. Een veelkleurig gezelschap van gelovigen
bevindt zich aan boord. We zitten samen in dat bootje. Die saamhorigheid is enorm belangrijk. Aan het kruis
zit een anker vast. Daarmee is gezegd dat het kruis van Jezus onze hoop is waar wij houvast aan hebben.
Hoeveel mensen leven er niet zonder hoop of zelfs in wanhoop?
Maar christenmensen zijn mensen van hoop. Daarom is het motto
van het jubeljaar 2025 ijzersterk: “pelgrims van hoop”. Inderdaad
zijn wij hier op aarde slechts pelgrims. Heel veel dingen zijn
onzeker. Er is ook lijden en ziekte. Er is ook de dood. En toch kan
het alleen maar beter worden, ondanks alle tegenslag. Dat
garandeert ons het kruis van Christus. “Onze toevlucht is het vast
te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Die
hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel”
(Hebreeën 6, 18-19).
Een sterk kenmerk van de hoop is dat deze ons richt op de
toekomst. Zo mogen wij hoopvol gestemd en met een missionaire
geest beginnen aan het nieuwe “werkjaar” 2022-2023. Wij zetten
onze schouders weer onder de parochievernieuwing. Daarbij past
het dat wij denken en handelen als “pelgrims van hoop”. Dan zijn we geen gelovigen die zich vastklampen
aan het verleden. Maar dan zijn wij gelovigen die houvast vinden in het evangelie en bijdragen aan het
veelkleurige katholicisme dat wereldwijd gestalte krijgt.
Mgr. H. Lommers,
vicaris-generaal

Gezondheidssituatie van de bisschop
Aan het begin van de zomer kampte bisschop Liesen met gezondheidsproblemen; er werd een gezwel
geconstateerd en een onmiddellijke operatieve ingreep was noodzakelijk. Afgelopen week is na
verschillende onderzoeken gebleken dat het om een oncologische aandoening gaat die behandelbaar is. De
situatie vraagt om een langere en intensieve behandeling. Gedurende de komende maanden zullen de
lopende zaken van bisdom, parochies en religieuzen behartigd worden door de vicarissen en de econoom,
die contact onderhouden met de bisschop.
De in gang gezette trajecten zoals de missionaire parochie, de reorganisatie van het bisdomkantoor en het
visietraject zullen verdere doorgang krijgen.
De bisschop dankt iedereen voor het gebed en de vele hartverwarmende blijken van medeleven. Wij
bevelen ook voor de komende maanden de bisschop aan in uw gebed.

Lopend Vuurtje 15 oktober 2022
Met veel actie en soms heel stil ontdekken de vormelingen op deze diocesane
vormelingendag de kracht van de heilige Geest. Ook voor ouders en begeleiders is er
deze dag een inspirerend programma. De plaats van samenkomst is de Lourdeskerk,
Prins Bernhardlaan 66 in Bergen op Zoom. De dag begint om 10.00 uur uur met een
eucharistieviering. Na een gezamenlijke lunch is er volop ruimte voor ontmoeting en
wordt een uitdagend vlammenspel gedaan. Voor ouders, verzorgers en begeleiders is
er een moment van groepsgesprek. Aan het einde van het programma, vanaf 13:30
uur, krijgen de deelnemers een persoonlijke zegen.
Voor een goede organisatie is het nodig om vooraf aan te melden. Bij voorkeur via de
parochie middels onderstaand formulier. De kosten voor deze dag bedragen € 5,00 per persoon. Dit geldt
voor zowel de vormelingen als voor de ouders/verzorgers/begeleiders.
Voor vragen en aanmelding: lopendvuurtje@bisdombreda.nl

Het 'WJD-kruis' trekt van 14 oktober tot 6 november door heel Nederland
Op zaterdag 22 oktober is het in het Bisdom Breda: in Bergen op Zoom & Breda stad.
Alle tieners en jongeren zijn van harte welkom om op beide of een van deze plaatsen het
WJD-kruis te ontvangen en zo samen met anderen op te trekken in geloof. Het WJD-kruis
gaat op tournee door ons land, ter voorbereiding op de Wereldjongerendagen (WJD) die
begin 2023 in Lissabon, Portugal, plaatsvinden. De WJD zijn een festival van geloof, rond
paus Franciscus. Kijk hier een video met ervaringen van jongeren tijdens de WJD.
Vlak voor de eerste editie van de Wereldjongerendagen (WJD) in 1983 gaf paus Johannes
Paulus II een houten kruis aan de jongeren om gezamenlijk in geloof op te trekken naar
de WJD. Het Nederlandse WJD-kruis start bij het originele WJD-kruis in Rome en wordt
vandaar uitgezonden naar Nederland door de internationale WJD-organisatie.
Bergen op Zoom
Op zaterdag 22 oktober rond 10 uur 's morgens komt het kruis uit Hilversum aan in de St. Gertrudiskerk,
Grote Markt 10 in Bergen op Zoom. Vanaf 9.30 uur ben je welkom. Tijdens deze ochtend is er een
inhoudelijk programma met vorming, deelgroepjes en een mooie viering. Dan wordt het kruis 'uitgezwaaid'
als het naar Breda vertrekt en sluiten we af met een gezellige lunch.
Breda
Rond 14.00 uur komt het WJD-kruis aan in de Parochie van de heilige Familie, aan de Ginnekenweg 331 in
Breda. Na de ontvangst wordt het naar de kathedraal in het centrum van Breda gedragen door de jongeren.
Vanaf 18.00 uur start een youth evening in de Michaelkerk aan de Hooghout 67. Deze avond is in het
Nederlands en Engels: we vieren samen de Eucharistie met het kruis in ons midden, er is een gezellig diner,
en sluiten we af met een avond van gebed en muziek. Ben jij ook van de partij? Meld je dan aan:
sintfranciscuscentrum/wjd-kruis

Interactieve boekbespreking “Als God renoveert” in de H. Catharinaparochie
In maart dit jaar namen we ook vanuit de H. Catharinaparochie deel aan de Conferentie in Breda. Daar
sprak father James Mallon vol enthousiasme over zijn missionaire parochie in Canada: hoe de parochie daar
groeide van onderhoudskerk naar een bloeiende gemeenschap. Als vervolg op deze conferentie én op de
huiskamergesprekken die we dit jaar met parochianen voerden, nodigen pastoor Jochem van Velthoven en
diaken Peter Hoefnagels u van harte uit voor de interactieve boekbespreking van “Als God renoveert”
geschreven door fr. James Mallon.
Er is iets gaande in de parochie, in het bisdom, in de kerk! Jezus heeft u nodig om zijn boodschap door te
vertellen, om handen en voeten te geven aan de opdracht van het Evangelie. Graag willen we het
enthousiasme en de inspiratie van de conferentie over de missionaire parochie met u delen. Maar ook
willen we een vervolg geven aan het samen te spreken en nadenken over onze kerk, onze
Catharinaparochie. Samen op weg naar een bloeiende gemeenschap, vol geloof, hoop en liefde.
Komt u ook, spreekt en denkt u mee over de toekomst van onze parochie? Van harte welkom!
Wanneer: 15 en 28 september, 13 oktober, 3, 10 en 23 november, 8 en 21 december 2022.
Waar: Verrijzenis, Vondellaan 43, aanvang 19.30 uur en we sluiten om 21.00 uur af met een gebed.
Boek: Als God renoveert/De parochie van onderhoud naar bloei door Fr. James Mallon (ISBN978-94-9209377-6). Opgeven via: info@catharina-parochie.nl

Alphacursus in de Immanuelparochie
In een aantal interactieve bijeenkomsten praten we over het leven en het geloof, in een informele, plezierige
en vriendschappelijke sfeer. Boekenkennis over het geloof is absoluut niet nodig. Elke bijeenkomst begint
met een gemeenschappelijke maaltijd en duurt ca. 2 uur. Als je een keer bent verhinderd is dat geen
probleem. De cursus wordt georganiseerd door de Immanuelparochie en de Bernardus parochie.
De cursus start op dinsdagavond 11 oktober 2022, om 18.30 uur in de Kerk van Fijnaart. De vervolgdata zijn
allemaal op dinsdagavond : 18 oktober, 1, 8, 15, 22, 29 november, met uitzondering van het weekend:
vrijdag 9 december van 18.00 – 21.00 uur en zaterdag 10 december van 09.00 – 12.00 uur. De slotavond is
op 13 december om 18:30 uur.
Voor verdere vragen of aanmelding stuur een mail naar: coordinator@immanuel-parochie.eu

Alphacursus in de parochie H. Geest in Rijen
Alpha heeft zich bewezen als
verrassende manier om met het
christelijk geloof kennis te
maken. Je bent tijdens de
bijeenkomsten vrij om je vragen
te stellen, vrij om te twijfelen en
vrij om te onderzoeken wat je
belangrijk vindt. Zelfs wanneer je opgegroeid bent met het christelijk geloof is het een goede manier om je
het geloof eigen te maken.
De Alpha in onze regio Rijen/Dongen is een initiatief van verschillende kerken en staat voor iedereen open.
Op 20 september 2022, aanvang 19.00 uur, is er een introductieavond voor een Alpha in Rijen. De
introductieavond en de gehele cursus zijn in het Parochiecentrum, Hoofdstraat 58, 5121 JG Rijen.
Je kunt bij deze introductieavond gewoon komen kijken en luisteren of het iets voor je is. Van 27 september
t/m 29 november 2022 zullen we op nog eens tien avonden en een weekend, samenkomen om met elkaar
te eten en te praten over geloofs- en zinvragen en de manier waarop we ons leven zouden willen invullen.
Schuif jij aan en ga je onderzoeken wat je belangrijk vindt? Neem dan contact op met diaken Rob van Uden:
rob.van.uden@hotmail.com. (Vanaf januari 2023 organiseren we weer een Alpha in Dongen.)

Alphacursus in de Bredase parochies
Wat geloof ik eigenlijk?
Praat je wel eens met iemand over je geloof? Wat
geloof je? Hoe belangrijk is het geloof voor je? Wat voor
rol speelt je geloof in je leven? Nog een stap verder:
waarom leef ik eigenlijk, wat is de zin van mijn leven.
Ben ik gelukkig zoals ik nu leef?
Een aanbod voor jou
Vragen die ieder mens heeft. Heel herkenbaar.
Antwoorden zijn niet zo eenvoudig. Wil je een poging
doen om samen een antwoord te vinden? Meld je dan
aan voor een 10-daagse cursus. Een aanbod van de katholieke kerken in Breda.
Hoe ziet het programma eruit?
De bijeenkomsten bestaan uit een gezamenlijk maaltijd, een korte lezing en een groepsgesprek.
De lezingen geven een verdieping in het katholieke geloof en behandelen verschillende (geloofs)vragen. In
de groepsgesprekken spreken we met elkaar als (niet-) (of een beetje-) gelovige over de onderwerpen.
11 bijeenkomsten: waar en wanneer?
Er zijn 10 bijeenkomsten elke week op donderdagvond en een op zaterdag (29 oktober).
Plaats: de ontmoetingsruimte van de Michaelkerk, Hooghout 67, in Breda. Aanvang: 18.30 uur tot 21.00 uur.
We beginnen op 22 september 2022, de laatste bijeenkomst is gepland op 24 november 2022.
Meer informatie vragen of aanmelden kan bij Hanneke Oomen: hannekeoomen@online.nl.

Terugblik op het Tridüum Breda 2022
Dit jaar was het de 84e keer dat het Tridüum Breda weer heeft kunnen
plaatsvinden in de Sacramentskerk. We waren blij na drie jaar weer terug te zijn
en vertrouwde maar ook nieuwe gezichten te zien. Naast dat het weer even
wennen was is de gezelligheid hetzelfde gebleven. Door de inzet van alle
vrijwilligers waren het drie waardevolle dagen en zorgde het voor groot
enthousiasme onder de gasten. Een glimlach te zien op hun gezicht maakte het
vroege opstaan en het vele lopen weer helemaal goed. Elke dag verzorgden we
voor de gasten een heerlijke lunch met verse soep en soms zelfs een lekkere
kroket. Hierbij mochten wij als serveerster spelen en maakten we tussendoor
vaak een gezellig praatje met de gasten. De derde en dus ook laatste dag was het
's middags feest en was het aan ons, de vrijwilligers, om voor een leuke act te
zorgen. De sfeer onder de vrijwilligers, die van alle generaties zijn, is altijd leuk en
de drie dagen worden dan ook goed afgesloten met een barbecue. Wij hopen door onze inzet onze gasten
drie onvergetelijke en gezellige dagen te hebben gegeven. Ook wij zijn er volgend jaar weer bij en hopen dit
nog jaren lang te mogen doen.
Manouck Staal en Puk Verschuren

750 jarig jubileum parochie O.L.Vrouw in het Woud te Wouw
In de 13e eeuw was er nog geen sprake van de indeling in dorpen en steden die gekoppeld waren aan de
rijksoverheid. Die bestond niet. Wouw was met alles erop en er aan persoonlijk bezit van de heer van Breda.
Hij was de man die het hele gebied en alle rechten in eigendom had en die recht sprak in het hele gebied. In
het jaar 1277 schenkt de heer van Breda het patronaatsrecht, dat is het recht om een pastoor te benoemen,
aan de abt en het convent van de Sint-Bernardsabdij. Daarmee kreeg de abdij ook alle inkomsten die aan dit
recht verbonden waren. Er was dus wel al een parochie maar de eerste vermelding in de officiële stukken
(een oorkonde) dateert uit 1277. Daarom wordt deze datum aangehouden als de eerste datum voor de
parochie O.L.Vrouw in het Woud. Op zondag 11 september aanstaande wordt het feest ter gelegenheid van
het 750-jarig bestaan van de parochie en de Lambertuskerk gevierd.

Zouavenmuseum 75 jaar
Het Nederlands Zouavenmuseum in Oudenbosch viert zijn 75jarig jubileum. Het museum biedt een overzicht van de
belevenissen van de vrijwilligers die tussen 1861 en 1870 de
toenmalige pauselijke staat verdedigden tegen Italiaanse
nationalisten. De Zouaven kwamen uit verschillende landen. In
tien jaar vertrokken ongeveer elfduizend vrijwilligers naar Rome
om voor de paus te strijden. Opmerkelijk is dat Nederland met
drieduizend man het grootste aandeel leverde. Het museum
biedt een stukje historie van katholiek Nederland. In het
museum zijn onder meer talrijke persoonlijke brieven,
Foto: Peter Braakman - Zouavenmuseum.nl dagboekjes en souvenirs te bezichtigen van de Zouaven. Het
heeft zijn ontstaan te danken aan broeder Christofoor van
Langen. Van Langen had een bijzondere belangstelling voor de Zouaven. Hij verzamelde allerlei documenten
en voorwerpen. Zouaven waren herkenbaar aan hun uniform met pofbroek. De benaming vindt haar
oorsprong in Algerije, waar het Franse leger de Berberstam Zouaouwa in haar gelederen opnam. De
Fransen verbasterden de naam tot Zouaven. Voor meer informatie: zouavenmuseum.nl

Vredesweek 17 t/m 25 september
Door het hele land worden in deze vredesweek honderden activiteiten georganiseerd rondom het thema
'Generatie Vrede': van filmavonden tot festivals, van maaltijden tot masterclasses, van vieringen tot
debatten. Honderden verschillende lokale activiteiten komen samen in één nationale Vredesweek. Samen
maken we een krachtig geluid. Doe je met ons mee?

Bijvoorbeeld met de Walk of Peace op 17 september in Breda. In Breda is het
Mondiaal Centrum de ambassade van Vrede. Zij heeft het initiatief genomen tot
deze vredesmars die in samenwerking met verschillende andere maatschappelijke
en kerkelijke organisaties wordt georganiseerd.
Programma
De start is om 12:00 uur op het Groenedijkplein Hoge Vught bij de Vredesduif met
de Stiltekring, een landelijke activiteit van de vredesorganisatie voor Pax, over de
situatie in Oekraïne. Er zal landelijk in veel plaatsen 5 minuten stilte gehouden
worden om vrede te vragen voor Oekraïne. Daarna spreekt Frans Slwabewsky
namens de vakbond FNV. Het koor Bondeko zorgt voor aangepaste liederen.
12:30 uur: Aankomst bij gemeenschapshuis de Biesdonk, terwijl de klokken van de
Franciscuskerk luiden. Toespraak door pastoor Lars Peetam namens de christelijke
kerken daarna een Getuigenis van Mohammed Hassan over Vrede en oorlog in Afghanistan, gevolgd door
Uitdelen van soep met brood.
13:15 uur: Ontvangst bij de Moskee Arrahman aan de Archimedestraat door de imam en het bestuur
Spreker Groen Links raadslid Homayoen Madad.
14:30 uur: Ontvangst bij de Koepel door Oekraïners.
15:30 uur: Ontvangst en activiteit op de hoek van de Poolse Mariakapel Claudius Prinsenlaan/Singel.
16:30 uur: Aankomst Mondiaal centrum met getuigenis van Anita Bastet uit Rusland.
16:45 uur: Optreden van muziekgroep met zang onder leiding van Wout Kwakernaat.
17:15 uur: Afsluiting met maaltijd voor iedereen.

Maria gezinsbedevaart Den Bosch 8 oktober 2022
Maria gezinsbedevaart in Den Bosch - speciaal voor gezinnen. We nodigen
je graag uit om op zaterdag 8 oktober naar Den Bosch te komen voor een
speelse, avontuurlijke bedevaart voor het hele gezin. Als een pelgrim
wandel je met je gezin door de oude binnenstad van Den Bosch. Je
bezoekt de mooiste plekjes en onderweg ontmoet je Maria. Stap voor stap
leer je haar beter kennen. In korte straatwerkshops geeft ze goede raad,
opent de deur naar de hemel voor je. Je vraagt haar om wijsheid en als
een ster wijst zij de weg.
Wil je meer weten of je aanmelden? Voor het programma en de langere
workshops ga naar: www.mariabedevaartdenbosch.nl
Aanmelden kan tot en met 26 september via:
huisvoordepelgrim/pelgrimini-den-bosch
Heb je vragen, mail naar: info@mariabedevaartdenbosch.nl
Weet dat je meer dan welkom bent!
Binnenstadsparochie Sint-Jan, Broederschap van Onze Lieve Vrouw,
Stadsklooster San Damiano, Familiepastoraat bisdom ‘s-Hertogenbosch.

Aangeboden ter overname
De zusters “Alles voor Allen” te Breda wonen sinds drie kwart jaar met de
zusters van de heilige Elisabeth – en met de Catechisten, in het klooster aan de
Brabantlaan 5 te Breda. Daardoor
is er een piano over, zie foto’s.
De zusters hopen dat deze piano
een goede herbestemming krijgt en
bieden deze aan een parochie aan.
De piano kan wellicht geplaatst
worden in een kerk of kapel of in
de ontmoetingsruimte bij de kerk, waar ook het koor regelmatig
repeteert.
De piano is een instrument met de
aanduiding: Poppers Welt-Piano ‘Stella’. De piano heeft een

warme klank, wat wollig. Het instrument kan het beste in een omgeving staan die tamelijk stabiel van
klimaat is (temperatuur en luchtvochtigheid). De piano is goed onderhouden, maar wel oud.
De piano kan kosteloos worden overgenomen, maar de parochie moet zelf regelen voor vervoer en de
vervoerskosten betalen. Bij belangstelling voor overname van de piano, kan contact worden opgenomen
met het secretariaat van de congregatie: T 076 525 6250 of E secretariaat@congrava.nl.
Diaken Vincent de Haas,
algemeen administrator van de congregatie Zusters Franciscanessen “Alles voor Allen”

Personalia
Els Cornelissen-Rijken is op 1 oktober 12,5 jaar pastoraal werker. Van harte gefeliciteerd met dit koperen
jubileum.
Overleden
De zeereerwaarde pater Toon Gerritsen OFM Cap
Op zaterdag 18 juni 2022 is te Tilburg overleden de zeereerwaarde pater A.W. (Toon) Gerritsen. Hij werd
geboren op 24 januari 1931 te Enschede. Op 31 juli 1961 werd hij tot priester gewijd. Van 1968 tot 1978 was
pater Gerritsen surveillant op het kleinseminarie van de kapucijnen in Oosterhout; gelijktijdig was hij
godsdienstleraar op scholen voor lager onderwijs in Dongen. Ook was hij de vaste dirigent van het
interparochiële jongerenkoor in Oosterhout. Nadat hij vanaf 1981 werkzaam was geweest als pastor in de H.
Gerardus Majellaparochie te Tilburg en als gardiaan van het klooster aan de Korvelseweg aldaar, werd hij op
1 september 1990 benoemd tot pastoor van de parochie van de H. Johannes de Doper te Oosteind, met een
taak voor de regio Oosterhout. Op 1 januari 1992 werd hij tevens benoemd tot pastoor van de parochie van
het H. Huisgezin van Nazareth te Oosterhout. Ook na zijn emeritaat op 1 oktober 1998 bleef hij met
regelmaat voorgaan in vieringen te Oosteind, voor het laatst met Kerstmis in 2017. Pater Gerritsen werd
begraven op de Gedenkplaats van de kapucijnen te Velp.
De zeereerwaarde heer Jan Hoevenaars
Op vrijdag 8 juli 2022 is te Roosendaal overleden de zeereerwaarde heer J.J.M. (Jan) Hoevenaars. Hij werd
geboren op 27 december 1931 te Gilze. Op 15 juni 1957 werd hij door Mgr. Baeten tot priester gewijd voor
het bisdom Breda. Na zijn priesterwijding werd Jan Hoevenaars kapelaan in Sint Willebrord en vanaf eind
augustus 1960 in Zundert. In 1964 maakte hij de overstap van het parochiepastoraat naar het onderwijs met
een aanstelling als moderator voor de LTS en de Levensschool in Roosendaal. Hij vond voldoening in de
opdracht om jongeren te helpen bij het ontwikkelen en verdiepen van hun geloof. Jan Hoevenaars woonde
in de pastorie bij de H. Hartkerk in Roosendaal en verleende priesterlijke assistentie in de H. Hartparochie.
Tot 1987 is Jan Hoevenaars werkzaam gebleven in het onderwijs en het vormingswerk van jongeren. Daarna
is hij als priester assistentie gaan verlenen in de H. Moeder Godskerk in Roosendaal en ook in de andere
kerken van de Roosendaalse parochies. Hij deed dat met veel collegialiteit en vriendelijkheid, en hij zorgde
er voor dat zijn theologische kennis actueel bleef. De uitvaartdienst voor Jan Hoevenaars werd gevierd op
donderdag 14 juli in de Sint Josephkerk te Roosendaal, gevolgd door de crematie in beslotenheid.
De zeereerwaarde pater Walter Poppe s.m.
Op zaterdag 13 augustus 2022 is te Hulst overleden de zeereerwaarde pater W.A.A. (Walter) Poppe s.m.. Hij
werd geboren op 20 april 1944 te St. Jansteen. Op 30 juni 1972 werd hij door Mgr. Bluijssen tot priester
gewijd in de Sociëteit van Maria. Na zijn priesterwijding is pater Poppe voor zijn congregatie in verschillende
parochies in ons land werkzaam geweest. Met ingang van 1 december 2001 mocht het Bisdom Breda met
instemming van de provinciaal overste van de Paters Maristen een beroep op hem doen. Pater Walter
Poppe ging werken als parochievicaris van de parochies in de toenmalige regio Oost Zeeuws-Vlaanderen en
vanaf 1 januari 2004 werd hij daar pastoor. Na zijn emeritaat op 1 mei 2009 bleef pater Poppe nog enkele
jaren het parochiepastoraat in ons bisdom ondersteunen. De uitvaartdienst voor pater Poppe werd gevierd
op vrijdag 19 augustus in de Willibrordusbasiliek te Hulst, gevolgd door de begrafenis op begraafplaats Hulst
aan de Van der Maelstedeweg.
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