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Heilige Maria, leerlinge van de Heer
In de vernieuwingsbeweging die in ons bisdom op gang komt, en die we wel “parochievernieuwing” noemen
of “missionaire kerk”, gaat het om de vernieuwing van ons geloof. Daarvoor gaan we heel bewust in de leer
bij Jezus.
Het is aantrekkelijk om leerling te zijn van de Heer, omdat wij ons door Hem een kennis en wijsheid
verwerven die wij op eigen kracht niet kunnen verkrijgen. Dat is ook niet verwonderlijk, want wij worden niet
alleen onderwezen door de aardse Jezus, maar vooral door de hemelse Christus. De evangelisten hebben de
leer van Jezus immers opgeschreven, omdat de verrezen Heer zelf hen aanzette om hun geloof in Hem te
belijden en door te geven.
Wij hoeven niet lang te zoeken naar een voorbeeld van een leerling van Jezus. Wij hebben haar reeds
gevonden en haar voorbeeld staat ons dagelijks voor ogen. De heilige Maria is de leerlinge bij uitstek die
vanaf het begin het Woord van God in zich heeft opgenomen, dit Woord in haar hart heeft bewaard en in de
voetstappen is getreden van haar Zoon.
Al vanaf zijn aankondiging was Maria zich de identiteit van haar Kind bewust, zodat zij zich als eerste kon
aansluiten bij zijn missie. Zowel tijdens zijn verborgen leven als tijdens zijn openbaar optreden kon zij Hem
steunen en volgen. Zij stond onder zijn kruis en de Stille Sabbat bracht zij door in vertrouwen op zijn
verrijzenis.
In het Mariamissaal vinden wij een formulier dat speciaal voor de Veertigdagentijd het leerlingschap van de
heilige Maria aan ons ten voorbeeld stelt. Het misformulier heeft als antifoon bij de intrede: “Zalig zijt gij,
Maria, die de boodschap van de engel aanvaardde en moeder werd van het Woord van God. Zalig zijt gij, die
de hemelse woorden stilzwijgend bewaarde en leerlinge werd van het Woord van God”.
Bij dit leerlingschap van Maria sluiten wij ons aan. Mogen wij in deze Veertigdagentijd ijveriger luisteren naar
Gods woord en ons toeleggen op het gebed en op de liefde, opdat wij innerlijk gezuiverd op een waardige
manier het Paasfeest kunnen vieren.
vicaris-generaal Mgr. H. Lommers

Conferentie ‘De Missionaire parochie’ op 24-25 maart 2022 in Breepark Breda
De door corona uitgestelde conferentie ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’ zal plaatsvinden op
donderdag 24 en vrijdag 25 maart 2022 op de wijze die op dat moment mogelijk is. Om in te kunnen spelen
op verschillende scenario’s met betrekking tot coronamaatregelen, hebben de organisatie en de partners
ervoor gekozen om de conferentielocatie te verplaatsen van het oorspronkelijk geplande Oudenbosch naar
evenementenlocatie Breepark in Breda.
‘Conferentie ook op anderhalve meter’
Breepark biedt mogelijkheden om te kunnen omgaan met eventueel dan geldende coronamaatregelen en
de conferentie ook te kunnen laten plaatsvinden op ‘anderhalve meter’ afstand. De deelnemers aan de
oorspronkelijke conferentie hoeven zich niet opnieuw in te schrijven. Zij ontvangen spoedig nader bericht.

Ook degenen die op een wachtlijst stonden zullen worden benaderd. Daarnaast zal er nog ruimte zijn voor
nieuwe deelnemers. De inschrijving is vanaf maandag 1 maart 2021 geopend.
De Missionaire parochie
Via de website www.missionaireparochie.nl wordt het programma van de conferentie de komende tijd
geactualiseerd. Er is ook de mogelijkheid in te schrijven voor een nieuwsbrief waarmee belangstellenden op
de hoogte kunnen blijven van het laatste nieuws over alle activiteiten voor, tijdens en na de conferentie. De
Missionaire parochie is het afgelopen jaar doorontwikkeld tot een platform waar inspiratie en praktische
stappen worden bijeengebracht om parochies te ondersteunen om (opnieuw) missionair te worden met
daarbij de stuwende kracht van de conferentie.

Chrismamis
De coronapandemie houdt ons inmiddels al een jaar in haar greep. Het is een moeilijke tijd voor ons
allen en ook voor het kerkelijk leven. We zullen waarschijnlijk nog even moeten volhouden. Al vele
maanden kunnen we slechts met kleine groepjes samenkomen voor de viering van de Eucharistie. Grote
diocesane vieringen zijn op dit moment niet mogelijk. Helaas zal dat ook gaan gelden voor de aanstaande
Chrismamis. Afgelopen jaar moest de Chrismamis in Hulst worden afgezegd. De Chrismamis is toen met
slechts enkele aanwezigen in de kathedraal van Breda gevierd. Ook voor dit jaar is niet te verwachten dat
we eind maart weer met grote groepen mensen samen kunnen komen. In overleg met de pastoor van
Hulst, waar de Chrismaviering wederom gehouden zou worden, en met de bisdomstaf heeft de bisschop
daarom besloten om de Chrismamis ook dit jaar weer in de kathedraal van Breda te vieren. In de Goede
Week zal de Chrismamis gevierd worden op woensdag 31 maart aanstaande om 19.00 uur in de Sint
Antoniuskathedraal te Breda.
Evenals het afgelopen jaar zullen slechts enkele genodigden bij de Chrismamis aanwezig kunnen zijn. De
genodigden zullen persoonlijk een uitnodiging ontvangen. Iedereen in het bisdom kan via een livestream
de Chrismamis meevieren. Op de website van het bisdom (wwv.bisdomvanbreda.nl) kunt u later deze
maand meer informatie vinden en verbinding maken met de livestream.

VierPasen.nl
Op Aswoensdag, 17 februari jongstleden, heeft de Nederlandse Bisschoppenconferentie een speciale
website gelanceerd om daarmee gelovigen te
helpen om zich goed op Pasen voor te bereiden. De
site VierPasen.nl biedt links en downloads om zowel
de Veertigdagentijd als Pasen ook thuis optimaal te
beleven en te vieren.
Pasen valt dit jaar op 4 en 5 april. Omdat de kans
heel groot is dat er dan nog steeds beperkende
maatregelen
gelden
in
verband met de
coronapandemie, roepen de Nederlandse bisschoppen op om thuis Pasen mee te vieren wanneer er geen
plek is in de kerk.
In de Goede Week worden op de website meerdere video’s gepubliceerd, waarin de bisschoppen persoonlijk
uitleg geven bij belangrijke onderdelen van deze heilige week voorafgaande aan Pasen.
Zie: VierPasen.nl

Maak kennis met Sycamore: Nieuw programma voor evangelisatie
Op maandag 15 maart 2021 presenteert het Sint
Franciscuscentrum, het vormingscentrum van het
bisdom Breda, in samenwerking met het Katholiek
Alpha Centrum de cursus Sycamore. Sycamore is een
cursusprogramma, die ook online te gebruiken is, over
het rooms-katholieke geloof. De bijeenkomst vindt online plaats en begint om 20.00 uur.
Voor wie deze avond
De avond is bedoeld voor pastorale beroepskrachten en (kern)vrijwilligers die meewerken in de (pre)catechese. Het webinar maakt hen bekend met materiaal dat juist ook in de coronatijd zeer bruikbaar is.
Voor meer informatie en/of inschrijving zie: sfc/vorming/sycamore

24 uur voor de Heer
Met de titel ‘Waak en blijf bidden’, vindt van vrijdag 12 maart op zaterdag 13 maart het initiatief ‘24 uur voor
de Heer’ plaats in het Bisdom Breda.
Herdenking coronaslachtoffers
De startviering zal plaatsvinden in de H. Antoniuskathedraal in Breda. Tijdens deze viering zullen ook de
coronaslachtoffers worden herdacht. Op 12 maart wordt in de Nederlandse kerkprovincie gebeden voor de
slachtoffers van het coronavirus, als onderdeel van de gebedsestafette van de Europese
bisschoppenconferenties van 17 februari (Albanië) tot 1 april (Hongarije).
De Lievevrouweparochie in Bergen op Zoom heeft ingetekend voor de
nachtelijke uren tussen 2:00 en 7:00 uur. In de parochie zelf wordt 24
uur lang gebeden. Pastoor-vicaris Paul Verbeek benadrukt dat iedereen
mee mag bidden, ook al gelden er beperkingen wegens de avondklok.
Verbeek: “Het ene gezin kan het gebed doorgeven naar de volgende
familie. Zo wordt het gebed als een brandend vuur doorgegeven.” Voor
het gebedsinitiatief heeft de vicaris een gebed geschreven, dat via een
gebedskaart wordt verspreid. Het gebedskaartje is een hulpmiddel.
“Ook stilte, de rozenkrans, een kaarsje opsteken, meditatieve muziek en het getijdengebed kunnen
bijdragen tot een intens beleven van een persoonlijk 24 uur voor de Heer.”
Meedoen
De parochies, ordes en congregaties ontvangen een aantal gebedskaarten en een poster per post. Leden
van de gebedskring voor roepingen ontvangen een gebedskaart. Via de pagina ‘24 uur voor de Heer‘ wordt
de actuele informatie bijgehouden. Via de QR-code op de poster komen ook voorbijgangers op deze pagina
terecht.

Stille Omgang in de nacht van zaterdag 20/21 maart online
Evenals vorig jaar zal ook dit jaar de Stille Omgang online plaatsvinden. De huidige
corona maatregelen laten een live processie niet toe. Dat heeft de organisatie
bekendgemaakt. Het Gezelschap van de Stille Omgang ziet geen kans om,
mochten de corona maatregelen versoepelen, op korte termijn alsnog de
pelgrimage live te organiseren. Daarom besloot men definitief om op het
zogenaamde ‘rode scenario’ over te gaan. Dit houdt in dat de Stille Omgang enkel
en alleen online georganiseerd wordt. Er zullen geen toiletwagens en leiders langs
de route staan en de Lutherse Kerk blijft gesloten. De organisatie vraagt de
zustergezelschappen dringend om thuis te blijven. Mochten de corona
Foto: Genootschap Stille
maatregelen versoepelen, dan kunnen deelnemers op eigen initiatief de route
Omgang
lopen. Als alternatief zal het gezelschap een speciale Mis in Amsterdam
organiseren die online te volgen zal zijn. Na afloop van deze Mis zal een gefilmde Stille Omgang te zien zijn.

Buurten met de Bijbel in de Sint Franciscusparochie en de parochie Christus Koning
"We doen het niet zo vaak: lezen in de bijbel. Toch kan het lezen van en spreken
over Bijbelverhalen je geloof verdiepen en je leven verrijken. In de gesprekken gaat
het vooral om uitwisseling: Buurten met de Bijbel. De verschillende manieren
waarop we tegen een verhaal aankijken, beschouwen we als een verrijking voor
onszelf en voor elkaar." Vanuit de Sint Franciscusparochie en de parochie Christus
Koning is er een geloofsvorming voor volwassenen opgestart door pastoraal
werker Wim van Reen op weg naar de Goede Week en Pasen. “Buurten met de
Bijbel in de 40-dagentijd”.
Je kan hieraan nog deelnemen voor de data in maart. De locatie van deelname is
het parochiecentrum, Molenstraat 9 te Zundert. Voor meer informatie/inschrijven:
teamassistente.rucphen.zundert@gmail.com

40 videoboodschappen als voorbereiding op Pasen
In de H. Augustinusparochie wordt in de 40-dagen tijd ter voorbereiding op Pasen dagelijks een videoboodschap geplaatst waarin een Bijbels symbool wordt uitgelegd.
Iedere dag kunt u een nieuwe boodschap zien op YouTube

Inspiratieproject veertigdagentijd in de Sint Norbertusparochie
‘Ik ben er voor jou’
Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven.
Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven,
Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest,
naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht;
Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen.
Matteüs 25: 35-36

Waar halen we in deze Veertigdagentijd onze inspiratie vandaan, nu er door het coronavirus al zo lang een
grote rem is gezet op ons sociale leven? Nog steeds mogen we elkaar amper ontmoeten, laat staan
vasthouden. Noodgedwongen leven op té grote afstand van elkaar. Veel mensen, jong en oud, voelen zich
eenzaam en somber. Hoe kunnen we hen wat soelaas bieden?
De Sint Norbertusparochie, Protestante Gemeente Roosendaal (PGR) en Spirit in Roosendaal zoeken in deze
vastentijd inspiratie in de stad. Geïnspireerd door de Bijbelse zeven werken van barmhartigheid verschijnt
vanaf 17 februari jongstleden wekelijks tot aan Pasen, een interview met een professional of vrijwilliger die
er dag in dag uit is voor anderen. We vragen naar hun inspiratie om hun werk te blijven doen, in de hoop
dat ze ook ons inspireren.
Zie voor de interviews: sint-norbertusparochie/40-dagen-op-weg-met-werken-van-barmhartigheid

Bezinningsavonden 'Op weg naar Pasen' via Zoom in de parochie van de H. Familie
Alle grote feesten vragen om voorbereiding:
van
buiten
en
van
binnen.
De
Veertigendagentijd biedt een kans om 'de
woestijn' in te gaan: om samen met God wat
bewuster te kijken naar je leven. Wat gaat goed,
wat kan er beter? Waar word ik gelukkig van, wat heb ik nodig? Met wekelijkse bezinningsavonden op Zoom
wordt samen en persoonlijk toegeleefd naar de Goede Week en Pasen. De bijeenkomsten van ongeveer een
uur bestaan uit drie delen. Gestart wordt met een korte inleiding over een thema zoals dankbaarheid,
vergeving, lijden. Er wordt een link gemaakt met een Bijbeltekst uit de eerstvolgende zondagsviering. Daarna
wordt over het thema gedeeld aan de hand van eenvoudige vragen. De bijeenkomsten worden afgesloten
met een moment van gebed. Voor meer informatie over de data en/of aanmelding:
parochieheiligefamilie/op-weg-naar-pasen

Geslaagde actie voor kermisexploitanten
Op

18

februari

jongstleden

bezocht pastoor Paul Verbeek samen met Sandra Paassen de
kermisexploitanten van Bergen op Zoom. Sandra Paassen zit in het
bestuur van het Kerkkoor OLV van Lourdes en heeft goede contacten met
Annie Bakker, die de families vertegenwoordigd.
Verhaal delen
Paul: “Het was een boeiende ontmoeting. Er was alle tijd voor de
kermisexploitanten om hun verhaal te vertellen. Dankzij de
coronamaatregelen kunnen zij hun attracties al een hele tijd niet
opbouwen. Het was ontroerend om hun verhaal en miserie te delen.”
Verrassingstasjes
Na deze ontmoeting bracht hij samen met Sandra en Annie de Verrassingstasjes naar de oudste families.
“Geweldig dat jullie komen,” zeiden ze. Ze waren blij met de inhoud van de tas. In de tas zat een mok van de
Maria Ommegang. En koekjesmix van de Antoniusmolen uit Halsteren voor bij de befaamde bakvormpjes
van de twee kerken, vervaardigd door Rinus Bouwmeester.

Personalia
Benoemingen H. Maria Magdalenaparochie en Parochie Breda-Centrum
In het weekend van 21 februari 2021 is in de H. Maria Magdalenaparochie (Breda-West en Prinsenbeek)
bekendgemaakt dat Norbert Schnell met ingang van 1 september 2021 door bisschop Liesen benoemd
wordt tot pastoor van deze parochie. Sinds 1 oktober 2019 was Norbert Schnell al waarnemend pastoor van
de H. Maria Magdalenaparochie. Hij gaat het pastoorsambt in deze parochie vervullen in 60% van de
werktijd, naast zijn taak als pastoor in de parochie Breda-Centrum, waarvoor hij 40% van zijn werktijd
beschikbaar houdt.
Norbert Schnell werd op 1 januari 2010 benoemd tot rector van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk.
Aan het begin van de zomer neemt hij afscheid van deze opleiding. In de maanden juli en augustus neemt
hij een sabbatverlof op en vanaf 1 september wordt hij pastoor van de H. Maria Magdalenaparochie.
Het parochiebestuur en het pastoraal team van de H. Maria Magdalenaparochie kennen hun nieuwe
pastoor goed. Zij hebben veel vertrouwen in hem en hebben met grote instemming gereageerd op zijn
benoeming. De datum voor de installatie van de nieuwe pastoor moet nog bepaald worden.
Ook in het weekend van 21 februari is in de parochie van Breda-Centrum medegedeeld dat de taakverdeling
tussen de pastoors Steven de Koning en Norbert Schnell wordt aangepast. Steven de Koning is de pastoor
van deze parochie met, sinds 1 april 2019, Norbert Schnell als mede-pastoor. In goed overleg met bisschop
Liesen is afgesproken dat Norbert Schnell vanaf 1 april 2021 de pastoor wordt van de parochie BredaCentrum en Steven de Koning vanaf diezelfde datum de mede-pastoor. Steven de Koning blijft de plebaan
van de kathedrale kerk en blijft aanspreekbaar voor alle diocesane vieringen en activiteiten in de kathedraal.
Pastoor Schnell wordt de eerst aanspreekbare voor de bestuurlijke en pastorale aangelegenheden van de
parochie Breda-Centrum. De pastorale zorg in de parochie blijven pastoor Schnell en pastoor De Koning
samen behartigen.

Overleden
Gepensioneerd pastoraal werker Fons Berger
Op zondag 31 januari 2021 is te Heerlen overleden gepensioneerd pastoraal werker Fons Berger. Hij werd
geboren op 2 augustus 1930 te Utrecht.
Met ingang van 1 augustus 1976 kreeg Fons Berger in het Bisdom Breda een zending als pastoraal werker
voor Kerk en Kind in de parochies van Breda-Zuid. Hij verliet ons bisdom in maart 1979 in verband met een
aanstelling elders in het land. Op 1 januari 1985 keerde hij terug naar het Bisdom Breda en werd hij als
pastoraal werker voor Kerk en Recreatie aangesteld. Hij vervulde die functie vanuit het toenmalige
Diocesaan Pastoraal Centrum. Als pastoraal werker voor Kerk en Recreatie begeleidde en stimuleerde hij
werkgroepen toeristenpastoraat in het bisdom. Deze taak heeft hij meer dan tien jaar vervuld tot hij
vanwege zijn pensioen eervol ontslag kreeg per 1 augustus 1995.
Wij zijn Fons Berger dankbaar voor zijn inzet in ons bisdom.
De uitvaartdienst werd vanwege de huidige maatregelen in besloten kring gevierd. Wij wensen zijn familie
sterkte met dit verlies.
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