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Gods Zegen
Hebt u dat ook, het gevoel bij zoveel stukjes tekst die ‘geproduceerd worden’ en overal in kranten en
tijdschriften te lezen zijn: nu weet ik het wel, stop er toch eens mee, altijd maar weer die eigen mening
spuien. Gemakkelijk, zo zonder verantwoordelijkheid, vanaf de zijlijn. Ik kan me niet voorstellen dat iemand
daarop zit te wachten.
Datzelfde gevoel heb ik ook bij al die mensen die dag in dag uit op onze televisiezenders hun mening ten
beste geven bij de onderwerpen die nu ‘iedereen bezighouden’. Corona voor en corona na, de vaccins,
waarom in Nederland zo laat met vaccineren, hoe lang nog de lockdown, waarom niet langer, waarom niet
korter, waarom niet minder, waarom niet meer. Misschien bent u het helemaal niet met me eens. Misschien
leest u graag wat opgeschreven wordt, luistert u nog steeds met aandacht naar wat gezegd wordt. Ik niet.
Aan het begin van dit nieuwe jaar wens ik u en allen die u lief zijn boven alles Gods Zegen toe. We weten nu
maar al te goed wat dit mag betekenen. Afgelopen jaar verliep voor ons allen zo anders dan gedacht, en
voor velen van ons was het zelfs een heel moeilijk jaar. En ook dit nieuwe jaar begint anders, is meteen al
voor velen moeilijk. Wat voor ons altijd zo vanzelfsprekend was blijkt helemaal niet zo vanzelfsprekend te
zijn.
Met de zegenbede uit Numeri (6, 24-26), zoals steeds ook dit jaar gelezen op Nieuwjaarsdag, sluit ik af:
“Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en
u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.”
Vicaris W. Wiertz

Toast op Nieuwjaarsdag
Op 1 januari 2021 werd de nieuwjaarsboodschap van
het Bisdom Breda uitgezonden. Bisschop Liesen en
vicaris Paul Verbeek blikten terug op het afgelopen
jaar én keken hoopvol vooruit naar 2021.
Vanwege de coronapandemie zal er geen fysieke
nieuwjaarsreceptie zijn. Daarom werd iedereen die
verbonden is met het bisdom, de vicariaten en de
parochies uitgenodigd om gezamenlijk een toast uit te
brengen op het nieuwe jaar.
Een Zalig Nieuwjaar!
Deze nieuwjaarsboodschap is terug te kijken:
Nieuwjaarsboodschap Bisdom Breda

Parochie Sint Jan de Doper kiest parochiekerk
Op 1 januari van vorig jaar zijn de zes parochies uit Alphen, Baarle Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten
samengevoegd tot de Parochie Sint Jan de Doper. Bij de
aanvang van deze nieuwe parochie stond het bestuur voor
een belangrijke uitdaging, de keuze van een parochiekerk van
de parochie. Per 1 januari jl. is de Heilige Willibrorduskerk in
Alphen door het bestuur van de parochie Sint Jan de Doper
aangewezen als parochiekerk. Er is een zorgvuldig proces
doorlopen om tot deze keuze te komen. Daartoe heeft het bestuur verschillende bronnen gebruikt: het
rapport van de Gebouwen Advies Commissie, het startdocument Parochie Sint Jan de Doper inclusief het
Pastoraal Beleidsplan, het boek De Missionaire Parochie en andere criteria die het bestuur van belang
achtte. Ook de communicatie van de keuze heeft het bestuur zorgvuldig aangepakt. Het bestuur had dat
graag gedaan in een fysieke bijeenkomst met de parochianen maar dat was in deze huidige tijd niet
mogelijk. Er werd gekozen voor een livestream die gevolgd kon worden via de website van de parochie. In
die livestream werd uitgelegd hoe het bestuur tot de keuze is gekomen en wat het perspectief van de
andere kerken is. Via een chat in de livestream konden vragen gesteld worden.
In de Heilige Willibrorduskerk wordt het kerkelijk jaar in zijn volledigheid gevierd. De parochie hoopt dat
parochianen uit de hele regio zich thuis gaan voelen in deze kerk. Vrijwilligers uit alle kernen zullen
betrokken worden bij het organiseren van vieringen in de parochiekerk.
Pastoor Jos Demmers is heel content over de manier waarop de keuze tot stand is gekomen heeft hij
desgevraagd aangegeven. "Het bestuur heeft zeer zorgvuldig gehandeld en was heel eensgezind in de
keuze. Samen, bestuur en team, staan we nu voor de volgende uitdaging om van de parochiekerk ook echt
de kerk te maken van de parochie. Het is ook goed dat in de andere kerken gevierd blijft worden, zeker nog
twee jaar, ook al is dat dan niet elk weekend meer. Daarnaast is het ook belangrijk dat de
geloofsgemeenschappen in de kernen actief blijven. In eenheid en verscheidenheid bouwen we samen
verder aan de missionaire parochie" aldus pastoor Demmers.

Startviering Parochie Christus Koning

Bron foto: www.trudozundert.nl

Op
zondag
3
januari
jongstleden
celebreerde Mgr. Liesen in de startviering
van de Parochie Christus Koning. De viering
vond plaats in de H. Bavokerk in Rijsbergen.
Enkele leden van zangkoor Voluntate
verleenden de muzikale ondersteuning.
Vanwege de coronamaatregelen kon de
viering helaas enkel door de voormalige
parochiebestuurders worden bijgewoond.
Vanuit het gemeentebestuur was burgemeester mw. Vermue van de gemeente
Zundert aanwezig.

WJD@home LIVE met Monseigneur Liesen!
Op zondag 31 januari zijn alle jongeren van 16 - 30 jaar van
harte uitgenodigd voor de WJD@home. We gaan écht fysiek
samenkomen in Breda én per zoom. Ook als je buiten het
Bisdom Breda woont hopen we dat je je aanmeldt: hoe
meer zielen hoe meer vreugd! Als thema nemen we het
WJD jaarthema van 2021: "“Sta op. Ik stel u aan als getuige
van wat je gezien hebt.” (Handelingen 26, 16). Onze bisschop Monseigneur Liesen zal ons daarin inleiden!
We kunnen in Breda een aantal jongeren ontvangen. Iedereen moet een mondkapje dragen en er wordt
voor gezorgd dat we op 1,5 meter afstand van elkaar zitten. We hopen dat er een mooie groep jongeren zich
hiervoor aanmeldt: tenslotte is het wel het fijnst om fysiek samen te komen. In de ontmoetingszaal in het
bisdomkantoor wordt een groot scherm neergezet voor de jongeren die per zoom meedoen. Zo kun je dus
óók meedoen als je ergens anders in het land woont.
Voor meer informatie over het programma en/of aanmelden: sintfranciscuscentrum/wjdhome

Geloof in Kunst in Terneuzen
Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, organiseert in samenwerking met
het vicariaat Middelburg vanaf eind januari 2021 een cursus ‘Geloof in kunst’ in Terneuzen. De cursus
bestaat uit vijf bijeenkomsten. De cursus is bestemd voor iedere geïnteresseerde en belangstellende, allen
van harte welkom! De bijeenkomsten worden begeleid en geleid door Frank van Gerven, diaken en
archivaris van Bisdom Breda. Onze kerkgebouwen zijn schatkamers van grote en kleine kunstschatten, en
alles wat daar gebeurt is vindplaats van kunst, in beelden, teksten, gebaren. Veel van die schatten spreken
een symbooltaal, die voor ons mensen van de 21ste eeuw niet altijd meer direct herkenbaar is. Samen
naar kunst kijken, samen zoeken naar het verhaal achter de kunstuitingen laat de wereld van ‘geloof in
kunst’ verder opengaan. Het kan ons enthousiast maken en ons aanzetten om dit door te vertellen aan
mensen de je kerkgebouw bezoeken. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage is
welkom. Voor meer informatie en/of aanmelding: sintfranciscuscentrum/geloof-in-kunst
Programma-aanbod onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen.

Personalia
Sint Franciscusparochie - Parochie Christus Koning
Met ingang van 17 augustus 2020 is Jeannette de Kort begonnen als teamassistent. In een halftijds-aanstelling
ondersteunt zij met administratieve werkzaamheden het pastoraal team van de Sint Franciscusparochie
(Rucphen) en de Christus Koningparochie (Zundert).
H. Catharinaparochie
Bisschop Liesen heeft per 1 november 2020 Rodrigo Rojas Romero benoemd tot kapelaan van de H.
Catharinaparochie. Kapelaan Rojas Romero is afkomstig uit Argentinië. Hij werkte als priester in landen rond
de Middellandse Zee en in het Midden-Oosten. Van 15 augustus 2019 tot 1 november 2020 was hij
aalmoezenier van de arabisch-sprekende christenen in het Bisdom Breda.
H. Maria Parochie Walcheren en H. Pater Damiaanparochie
Vanwege gezondheidsklachten heeft pastoor Fons van Hees taken in de H. Maria Parochie Walcheren en in de
H. Pater Damiaanparochie neergelegd. Het geeft hem ruimte om te werken aan herstel. In overleg met de
bisschop van Breda is afgesproken dat pastoor Van Hees ook de leiding van de parochies mag neerleggen.
Bisschop Liesen heeft pastoor Van Hees met ingang van 15 december 2020 ontheven van alle pastoorstaken
en hij heeft vicaris Paul Verbeek benoemd tot waarnemend pastoor van de beide parochies.
Sinds 1 april 2018 was Katrien van de Wiele voor één dag in de week in de twee parochies 'Boven de Schelde'
gedetacheerd. De detachering van Katrien hield op 1 januari 2021 op, zodat Katrien weer voltijds
beschikbaar is gekomen voor de parochies in Zeeuws Vlaanderen.
Parochies Groot Breda
Op 10 januari 2021 bereikt diaken Ben Hendriksen de AOW-gerechtigde leeftijd en gaat hij met emeritaat. In
1983 werd Ben Hendriksen in ons bisdom benoemd tot pastoraal werker. Ben werd in 1992 tot permanent
diaken gewijd. Hij was werkzaam in verschillende parochies in ons bisdom en in de pastorale zorg voor
religieuzen.
In 2008 werd Ben Hendriksen benoemd in de toenmalige parochies Breda-Oost en Teteringen. Later werd
hij diaken in de H. Augustinusparochie. In 2018 werd hij voor het grootste deel van zijn tijd diaken in de H.
Maria Magdalenaparochie (Breda West en Prinsenbeek). Van beide parochies neemt diaken Hendriksen
afscheid. In de H. Augustinusparochie kreeg dat gestalte op Tweede Kerstdag. De afscheidsviering in de H.
Maria Magdalenaparochie vindt plaats op zondag 10 januari.
Om de vacatures vanwege het vertrek van Ben Hendriksen in te vullen heeft bisschop Liesen de aanstelling
van pater Rian Supardi svd in de H. Augustinusparochie uitgebreid van 0,8 fte naar 1,0 fte, en de aanstelling
van pater Gilbert Razon svd in H. Maria Magdalenaparochie van 0,3 fte naar 0,8 fte.
In augustus 2020 startte Anke Vos in de parochie van de H. Familie (Breda Zuid en Breda Zuid-Oost,
Ulvenhout en Bavel) als pastoraal projectmedewerker. Haar projectaanstelling is verlengd tot einde 2022.
Anke zal voor vijf dagdelen per week de opbouw van de Missionaire Kerk in de parochie van de H. Familie
ondersteunen.
Een vergelijkbaar project is Anke vanaf 1 januari 2021 in de H. Maria Magdalenaparochie begonnen. In deze
parochie zal ze drie dagdelen per week ondersteuning geven aan de ontwikkeling van de Missionaire Kerk.

Anke Vos blijft verbonden aan het Bisdom Breda, waar ze vanuit het Sint Franciscuscentrum twee dagdelen
in de week ondersteuning geeft bij activiteiten die de Missionaire Kerk in het bisdom bevorderen.
Pastoraal team Parochies H. Geest en Dongen Klein Dongen-Vaart
In 2010 begon Els Dikmans als teamassistent voor het pastoraal team van de parochies H. Geest en Dongen
Klein Dongen-Vaart. Aan het begin van 2021 gaat Els met prepensioen. Het pastoraal team en het
parochiebestuur hebben verschillende parochianen bereid gevonden om als vrijwilliger de taken van de
teamassistent voort te zetten.
Categoriaal pastoraat
Geestelijk verzorger Ineke Lamers heeft medio augustus 2020 de overstap gemaakt van GGZ Westelijk
Noord-Brabant naar GGz Breburg.
Met ingang van 1 september 2020 is aan Mirjam Dirkx een pastorale zending verleend voor haar werk als
geestelijk verzorger bij Park Zuiderhout.
Met ingang van 1 november 2020 geeft Marita Fennema bij Surplus ondersteuning aan de geestelijke
verzorging voor de periode van 3 maanden.
Met ingang van 15 december 2020 is aan Robbert Omtzigt een pastorale zending verleend voor zijn werk als
jusititieaalmoezenier bij de Penitentiaire Inrichting Torentijd (18 uur p.w.) en bij de Rijks Justitiële
Jeugdinrichting Den Hey-Acker (16 uur p.w.).
Justitieaalmoezenier Stijn Oosterling is per 1 januari 2021 vertrokken bij de Rijks Justitiële Jeugdinrichting Den
Hey-Acker in verband met zijn aanstelling bij de Penitentiaire Inrichting Vught.
Geestelijk verzorger Ineke van de Par bereikt op 25 januari 2021 de pensioengerechtigde leeftijd en zal per
genoemde datum vertrekken bij de Penitentiaire Inrichting Torentijd. Ineke is langere tijd verbonden
geweest aan Torentijd en aan andere justitionele instellingen.

Overleden
De hoogeerwaarde pater Simon Kuyten s.m.m.
Op 16 december 2020 is te Tilburg overleden de hoogeerwaarde pater S.G. (Simon) Kuyten s.m.m.. Hij werd
geboren op 24 februari 1942 te Delft. Door zijn professie op 8 september 1964 trad hij toe tot de
congregatie van de Montfortanen. Op 10 mei 1970 werd hij voor deze congregatie tot priester gewijd. Na
zijn priesterwijding was Simon Kuyten werkzaam in de Montfortparochie in Tilburg. In 1980 begon hij zijn
werkzaamheden in en voor het Bisdom Breda. Eerst in de toenmalige Paulusparochie in Dongen, en later als
deken en waarnemend deken van de dekenaten Oosterhout, Zeeland, Het Markiezaat en De Baronie.
Daarmee is hij voor alle parochies van het bisdom deken geweest. Simon Kuyten is lid geweest van de
Bisdomraad, de Priesterraad en het kathedraal Kapittel. Ook was hij meerdere jaren voorzitter van de
Diocesane Katholieke Schoolraad en bisschoppelijk gedelegeerde voor de religieuzen. Na zijn emeritaat in
2007 bleef hij beschikbaar als bezoeker van emeriti, als vormheer, geestelijk begeleider voor religieuzen en
voor priesterlijke assistentie, met name in de parochie H. Geest te Rijen en de parochie Dongen en Klein
Dongen-Vaart. In een interview bij gelegenheid van zijn vijftig jarig priesterfeest vertelde Simon Kuyten dat
de zin "Ik ben de weg, de waarheid en het leven" uit het Evangelie van Johannes (14,6) hem het meest
dierbaar is. Dit evangelievers wordt vervolgd met de woorden "Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij."
Dankbaar voor de grote inzet van Simon Kuyten in ons bisdom vertrouwen wij hem toe aan de Heer die de
weg, de waarheid en het leven is.
De uitvaartdienst voor Simon Kuyten werd gevierd op woensdag 23 december 2020 om 11.00 uur en was via
livestream te volgen. Aansluitend was de begrafenis op het kloosterkerkhof, Op de Biest te Schimmert.
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