Rondom Antonius Abt, Bernardus, Blasius,
Gummarus en Willibrordus.
Nieuwsbrief van de Vijf Heiligen Parochie voor Terheijden, Made, Wagenberg en Hooge Zwaluwe
Nr. 8 5-6 januari 2019

Tijd

Wanneer de laatste nacht van het jaar
doorlicht wordt door maan en sterren
die getoverd zijn door onzichtbare zon,
zal ergens
nieuwe adem over ons komen:
zo schept God nieuwe tijd
om waar te maken
al die dromen
waar wij wakker van liggen
(Gerard Oostveen)

Tijd komt en gaat,
de maanden weven dagen, weken,
tot een jaar.
Licht en duister
spelen verstoppertje met elkaar
en in de tijd
moet het gebeuren
dat jij en ik
met al die anderen om ons heen
vrij worden in alles
wat wij doen en laten

Wie gaat er mee?
Tentoonstelling over relieken in het
Catharijneconvent in Utrecht
Op donderdag 17 januari 2019 willen we vanuit onze Vijf
Heiligen Parochie naar het Catharijneconvent
in Utrecht. Daar is op het moment een tentoonstelling over
relikwieën of relieken.
Relikwieën zijn achtergelaten sporen van heiligen. Mensen die
een op God gericht leven hebben geleid.
In ons geloof hebben relikwieën een belangrijke rol gespeeld.
In elke parochie zijn relikwieën aanwezig, in kerken zitten ze in het altaarblad,
in processies worden ze rondgedragen in vaak kostbare schrijnen
en aanraking van een relikwie zou van ziektes genezen of ziektes voorkomen.
De tentoonstelling in Utrecht geeft een mooi, informatief beeld van een bijna vergeten traditie.
Een bezoek dat ons toch wel een dag kost, maar het is een tentoonstelling die de moeite waard is
om te bekijken.
Kosten: Entree voor het museum € 17,Bezitters van een Museumjaarkaart betalen een toeslag van €3,De reiskosten delen we per auto en de parochie betaalt de kosten voor de rondleiding.
Voorbereidende avond: Dinsdag 8 januari 2019 van 20.00 uur tot 21.30 uur
op het parochiekantoor te Made.
Aanmelden kan tot en met maandag 7 januari 2019 door te bellen met het
parochiesecretariaat 0162-682303 of per e-mail: info@naardekerk.nl
Zie verder ook www.catharijneconvent.nl
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101 jaar
Op 23 december werd zuster Agnesia 101 jaar oud.
De zuster maakt het heel goed.Ze is nog steeds vrolijk en gevat.
Ze ontving voor haar verjaardag weer veel post.
Bezoek stelt onze zuster zeer op prijs. Haar adres is:
Zuster Agnesia Vrolijk, San Francescolaan 149, 4876 CV ETTEN-LEUR

Zuster Agnesia is lid van de congregatie
Zusters Franciscanessen van Etten.
In vroeger jaren hadden deze zusters in onze huidige parochie
3 kloosters. De zusters waren vooral werkzaam binnen het onderwijs:
kleuterschool, lagere school voor meisjes, VGLO-school, maar ook wel in de wijkverpleging.
In Made waren de zusters ook actief in zorgcentrum de Wijngaerd.
Binnen de parochie waren de zusters druk doende, als voorganger in avondwakes, als kosteres,
huishoudster bij de pastoor, als dirigente van een koor, bezoekster van zieken en ouderen, etc.
De zusters verrichtten ook missiewerk in Indonesië en Congo.
Na de Tweede Wereldoorlog nam het aantal kloosterroepingen snel af en werden de succursalen ,
zoals de kloosters rondom het moederhuis genoemd werden, gesloten en gingen de zusters terug
naar waar het allemaal begon: het moederhuis in Etten-Leur waar hun congregatie op 19 maart 1820
een aanvang nam.In de bloeiperiode telde de congregatie 650 zusters. Vanuit onze regio zijn er ook
veel jonge vrouwen ingetreden bij deze congregatie.

Links: Vroegere Thomasklooster in
Terheijden, nu de Cour
Rechts: Vroegere Maria
Assumpta-klooster in
Wagenberg nu Thomashuis.
Onder: Elisabethklooster in
Made nu verdeeld in een
aantal wooneenheden.

Legende
Negentig jaar lang had Sint Paulus de Woestijnvader in de eenzaamheid van de woestijn
doorgebracht. Zijn enige bezigheid was bidden. Zijn enige gezelschap werd gevormd door zijn raaf die
hem al zestig jaar lang elke dag een halfje brood bracht, en door de wilde dieren die hun schuilplaats
met hem deelden.
Toen hoorde hij opeens iemand van buiten zijn grot vragen om binnen te mogen komen voor een
gesprek. Dat was Antonius. Hij was erachter gekomen dat er nog een ander in de woestijn leefde, die
daar zelfs al eerder mee begonnen was dan hij.
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Sint Paulus was een nederig man. Hij maakte allerlei bezwaren, omdat
hij zich niet waardig achtte om met zo'n groot man als Antonius om te
gaan. Na een langdurige omhelzing, zetten zij zich toch neer om over
God te praten en om samen zijn lof te zingen.
Op het uur van de maaltijd zagen de twee Paulus' trouwe raaf aan
komen vliegen. Maar deze keer had hij bij wijze van uitzondering een
heel brood in de bek. "Moet je kijken, broeder, riep Paulus uit, wat
worden we toch goed door God verzorgd, want Hij is het natuurlijk die
ons deze maaltijd toestuurt. Al zestig jaar lang brengt deze raaf mij een
half brood, en dat was meer dan genoeg voor mij. Maar nu de Heer u
naar mij toe heeft gezonden, heeft Hij ter ere van u meteen het
rantsoen verdubbeld!"
Na God gedankt te hebben gingen de beide heilige mannen bij de bron
zitten voor hun eenvoudige maaltijd. Elk van beiden stond erop dat de ander de eer toekwam het
brood te breken. Toen ze zo niet verder kwamen, besloten ze dat elk voorzichtig aan een kant van het
brood zou trekken... naar aanleiding van patroonsfeest H. Antonius Abt op zondag 20 januari a.s.
Afbeelding van deze legende op het schilderij uit 1853 van Petrus van Schendel
in de H. Antonius Abtkerk Terheijden. De schilder Petrus van Schendel (1806-1870) is geboren in
Terheijden.

Diaconale collecte 12 en 13 januari 2019
De opbrengst van de diaconale collecte van 12 en 13
januari is bestemd voor de stichting Focus on
Education, opgericht door Jacques en Marijke den
Ridder uit Terheijden.
De stichting ondersteunt projecten in
ontwikkelingslanden om kinderen daar een betere
toekomst te geven.
Er wordt samengewerkt met partners in die landen.
Jacques en Marijke schrijven:
“In Congo zijn de gezondheidsvoorzieningen nog
steeds allerbelabberdst. Naar schatting heeft 70% van de bevolking nauwelijks of geen toegang tot
medische voorzieningen. En vooral jonge kinderen zijn erg kwetsbaar. De kindersterfte is er hoog.
Van iedere 1000 pas geboren kinderen sterven er 68 voor hun eerste levensjaar.
Ook de kinderen in Kiliba, waar wij de Farm of Hope school financieel ondersteunen, worden
dagelijks geconfronteerd met gezondheidsproblemen in hun familie. Ziektes als polio, cholera, tyfus
en malaria komen daar vaak voor en vooral kleine kinderen zijn hiervoor erg kwetsbaar.
Veel jonge kinderen sterven ten gevolge van diarree en longinfecties.
Daarom hebben wij na overleg met onze Congolese projectpartner in 2013, naast de bestaande en
door ons gefinancierde gezondheidskliniek, een kleine vaccinatieruimte laten bouwen waar moeders
met hun kinderen terecht kunnen om te worden ingeënt tegen deze ziektes.
Deze kleine vaccinatiekliniek heeft al enkele jaren haar bestaansrecht bewezen. Regelmatig worden
er kinderen ingeënt en worden er ook medicijnen verstrekt om malaria en andere (tropische) ziektes
te bestrijden. Medicijnen en vaccins zijn onvoldoende beschikbaar
en veel te duur voor de arme bevolking.
Daarom willen wij met de hulp van onze donateurs een helpende hand toesteken.”
Helpt u mee door uw bijdrage aan de collecte?
Het rekeningnummer van Focus on Education is: NL73RABO0126761930.
Namens alle kinderen in Kiliba, heel hartelijk dank.
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Geef voor uw kerk,
de kerk geeft ook om u
leden van de diverse onderhoudsgroepen,
mensen op de parochiekantoren, leden van de
werkgroep Eerste Heilige Communie, etc.

In de maand januari 2019 valt de welbekende
envelop van de Actie Kerkbalans 2019 bij u op
de deurmat.
U kent wellicht de uitdrukking:
“Als de boeren niet klagen en de pastoors niet
meer vragen,
dan komt het einde der dagen.”
Deze uitdrukking is meer dan een grappig
gezegde.

Het is waar: er komt momenteel te weinig
geld binnen om alle uitgaven te dekken.
Gelukkig kunnen we dat nog steeds opvangen,
maar doen we ook een beroep op u om mee
te doen aan de Actie Kerkbalans 2019
en ons zo een financiële steun in de rug te
geven.
Zodat wij kunnen blijven werken aan een
levendige en aantrekkelijke parochie in
in Hooge Zwaluwe, Made, Terheijden en
Wagenberg.
Een parochie waarin aandacht is voor jong en
oud , waarin we het geloof kunnen vieren,
waarin we kunnen samenkomen rond
kantelpunten in ons leven, waarin de zondag
gevierd kan worden en waarin de klokken
luiden met Kerstmis, Pasen, Allerzielen en
Allerheiligen.
Kortom een parochie waarin men zich
vertrouwd en thuis voelt.

In Nederland wordt er wekelijks een kerk
gesloten: katholiek of protestant.
Kerksluiting is altijd een pijnlijk proces voor
een parochie.

De reden voor kerksluiting zijn meestal een
tekort aan kerkgangers en grotere uitgaven
dan inkomsten.
We mogen ons gelukkig prijzen dat onze Vijf
Heiligen Parochie in zijn geheel nog vitaal is.

Het vraagt moeite en inspanning om onze
parochie met zijn vier geloofskernen
draaiende te houden.
Daar heeft het parochiebestuur ook best wel
zorgen over en daarom vragen wij niet alleen
om financiële steun, maar ook om helpende
handen binnen onze parochie.
Bij dit alles is niet de vraag: hoe krijgen we de
mensen in de kerk? De vraag is: wat kunnen
wij als parochie voor elkaar doen.

We kunnen nog kerken in drie kerkgebouwen,
we zitten goed in de koren en veel mensen
verrichten vrijwillig werk om de parochie
draaiende te houden, zoals de kosters,
leden van de diaconie en de parochiële
Charitas,
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En zo zijn we er weer:
“als de pastoors niet
meer vragen…. “
Niet de pastoor maar de
gelovigen zijn
verantwoordelijk voor
het onderhoud van de
kerk, voor de
activiteiten die ons zo’n
aantrekkelijke parochie
(“het kerkelijk bedrijf “)
maken.

Daarom zeg ik u toch maar:
“Geef voor uw kerk! De kerk geeft ook om u.”
Eén ding beloven we als parochiebestuur: wij
waken er voor dat elke euro zo goed mogelijk
besteed wordt!
(Anton Weterings)

Vanaf de parochiebestuurstafel
Dhr. C. Kwaaitaal van Breda Bouw heeft het
bestuur bijgepraat over de ontwikkelingen
rond het centrumplan bij de Bernarduskerk.
De twee bijeenkomsten met de bevolking van
Made waren zeer vruchtbaar. De verzamelde
informatie wordt verwerkt in een derde plan.
Dhr. C. Kwaaitaal vertelt over het fysiek
vrijmaken van de kapel van de Mayboom.
In de Mayboom zou woningbouw moeten
komen. De parkeerproblematiek is nog een
uitdaging. De komende maanden zal in
hoofdlijnen het plan worden doorgerekend.

De vormselviering is op vrijdag 25 januari 2019
in Prinsenbeek. Onze vormelingen alvast van
harte proficiat!

Door ruimtegebrek bij basisschool de Lage
Weide is er nu ook Buitenschoolse Opvang
gevestigd in de pastorie van Made.

Voor de kerk van Wagenberg wordt de
komende periode een nieuw onderhoudsplan
voor de periode 2020 - 2025 opgesteld.
Dit plan is noodzakelijk voor het indienen van
een aanvraag tot een bijdrage
van een rijkssubsidie.

Op de begraafplaats in Terheijden zijn een
aantal paden opnieuw verhard en het ziet er
weer mooi uit.
Er worden de komende tijd nog enkele banken
geplaatst.
De kosten zijn gedekt door de
toegankelijkheidssubsidie van de gemeente
Drimmelen.

Het Bisdom heeft een machtiging afgegeven
voor de restauratie van de toren
van de H. Antonius Abt kerk.

H. Johannes Nepomucenus

De nieuwe kerkelijke tarieven van het bisdom
staan op de website van onze parochie
www.naardekerk.nl
onder het hoofdstuk `Financiën`.

Deze heilige werd geboren tussen 1340 en
1350 in Bohemen in een welvarend gezin
onder de naam Johannes Nepomuk, in het
Latijn werd dat Johannes Nepomucenus.
Hij studeerde aan de universiteiten van Praag
en Genua en werd pastoor in Praag, later ook
vicaris-generaal van de bisschop in Praag.
Johannes was een vaardig predikant en de
mensen kwamen graag naar hem luisteren.

Door het pastoraal team wordt een
bijeenkomst georganiseerd voor de lectoren
en een bijeenkomst voor de kosters.
De voorbereiding van het Vormsel en ook de
viering wordt gezamenlijk gedaan
met de parochie H. Maria Magdalena
(Breda-west en Prinsenbeek).
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Koning Wenceslaus IV bood hem een functie
aan het hof aan, maar Johannes wees die af,
maar hij werd wel de biechtvader van de
koningin. De tirannieke koning was er niet zo
blij mee dat Johannes zijn aanbod afwees.
Het koninklijk hof lag toch al geruime tijd in
conflict met de kerk.
Op 20 maart 1393 werd Johannes
gearresteerd, hevig gefolterd en uiteindelijk
werd hij in de Moldau gegooid.
Naar men vertelde wilde Johannes niet
vertellen of de koningin al dan niet gebiecht
had dat ze er een minnaar op na hield.
Johannes werd in 1729 heilig verklaard door
paus Benedictus XIII. Zijn graf bevindt zich in
de dom van Praag.

En zo wordt goed
over onze elektrische
installatie gewaakt.

Johannes is de patroon van Bohemen,
van biechtvaders, priesters, schippers,
molenaars, van het biechtgeheim, van het
zwijgen, van waterbedreigingen en
van bruggen. Zijn feestdag is 16 mei.
In de kerk van Terheijden bevindt zich
een 17e eeuws lindenhouten beeld van
Johannes Nepomucenus.
Dit beeld was een geschenk van de toenmalige
huisarts dokter Wiegman (1901-1978) , die de
kerk ook een soortgelijk beeld schonk van
de H. Antonius Abt.

Parochiële viering op zondag 20 januari 2019.
Plaats: H. Antonius Abtkerk Terheijden
Aanvang: 9.30 uur
Officiële ingebruikstelling van de verkleinde
kerk in een viering waarin bisschop Jan Liesen
en het pastoraal team voorgaan met
medewerking van koren en kloveniersgilde St.
Antonius Abt.
Na de viering gelegenheid tot
ontmoeting in “de Abt” met
daar ook nog een bijzonder
moment.
Deze dag geen vieringen in
Made en Wagenberg.

Door de plaatsing van een tochtsluis in de kerk
kwam het beeld van Johannes Nepomucenus
in het gedrang en het beeld kwam bovenop de
tochtsluis terecht en daar kreeg het beeld van
de H. Johannes Nepomucenus nog een rol.
Dit is te zien op de bijgevoegde foto’s.

Gildemis maandag 21 januari
2019
in H. Antonius Abtkerk
Kloveniersgilde St. Antonius
Abt heeft deze dag de
jaarlijkse teerdag.
Deze dag wordt begonnen met een
eucharistieviering om 9.00 uur voorgegaan
door pastor Jan Paes.
Belangstellenden voor deze viering zijn van
harte welkom.
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“De Kerk in alle tijden, maar zeker de Kerk in onze tijd,
mag zichzelf niet in een vitrine laten zetten als een relict uit voorbije tijden
of zich afsluiten achter gepantserd glas, in zelfgenoegzaamheid van het eigen gelijk,
maar zal in de wereld te vinden moeten zijn.”
(Mgr. H. Smeets, de nieuwe bisschop van Roermond)
Een geprinte verkorte versie van de nieuwsbrief is te vinden in onze 3 kerken , in de kapel van
Helkant en de Mariakapel aan de Poolse dreef en ontmoetingscentrum Zonzeel te Hooge Zwaluwe.
Zelf kopij aanleveren voor deze nieuwsbrief kan ook, deze dient u te sturen naar
info@naardekerk.nl
De volgende nieuwsbrief verschijnt in het weekeind van 19 en 20 januari 2019.
Website Vijf Heiligen Parochie: www.naardekerk.nl
Wij gaan er vanuit dat u de nieuwsbrieven wilt blijven ontvangen.
Wilt u deze niet meer ontvangen, dan kunt u zich afmelden via info@naardekerk.nl
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