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Uit de parochiekroniek
Gevormd in de kerk van onze OLV ten Hemelopneming te Prinsenbeek
voor onze Vijf Heiligen Parochie op vrijdag 25 januari 2019
Brigit Lemmens
Voor onze vormelingen:
Lotte Lemmens
Van harte proficiat met je vormsel
Jenny Damen
Jasper van Oosterhout
Jeroen van Oosterhout
Lars van de Luijtgaarden
In memoriam
We namen in Terheijden afscheid van Mw. Dientje Reniers-Schets
weduwe van Dhr. Cornelis Reniers (*4-5-1921 +28-1-2019 )
We namen in Hooge Zwaluwe afscheid van Dhr. Bert Pals
weduwnaar van Leny Buijs ( *09-09-1937 +26-01-2019 )
Ons medeleven en sterkte gewenst
Officiële opening H. Antonius Abtkerk
eindigt met uitreiking van diocesane
onderscheiding.
Zondag 20 januari jl. werd in Terheijden het
patroonsfeest van de H. Antonius Abt gevierd
en werd onze kerk weer officieel in gebruik
genomen.
Een kerk op maat, zoals bisschop Mgr. Jan
Liesen, onze voorganger in deze viering,
onze kerk benoemde.
Er staat immers een wand in het eeuwenoude
kerkgebouw met aan de ene kant zaal “de
Abt” en aan de andere kant de H. Antonius
Abtkerk op maat.
Een kerk op maat van deze tijd waarin de
kerkelijkheid veel minder is dan pakweg 40
jaar geleden.
Maar wel een plaats waar we steeds kunnen
samenkomen om het geloof te vieren rond
kantelpunten in ons leven, een gebouw waar
God en de mensen elkaar willen vinden.

De instandhouding van dit gebouw en de
activiteiten die daar plaats vinden, drijven
voor een groot deel op de vrijwillige inzet van
veel mensen en ook worden het gebouw en
de activiteiten daarin in standgehouden door
de financiële bijdrage van velen.
Dit alles is een groot goed, waar we heel
dankbaar voor moeten zijn.
Na de plechtige eucharistieviering, waarin ook
Kloveniersgilde St. Antonius Abt en onze
Driekoren een rol speelden, was er
gelegenheid tot ontmoeting in zaal “de Abt”.
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onderscheiding voor Jac. van harte eens
waren.
Ida, de vrouw van Jac., deelde in de vreugde
en kreeg een mooi boeket bloemen als
compensatie voor al die uren die Jac. in de
kerk doorbracht en zij hem thuis moet missen.

Tijdens deze ontmoeting werd Jac. Geppaart
in het zonnetje gezet vanwege zijn jarenlang
verrichte vrijwilligerswerk.
Namens het parochiebestuur mocht Pierre
Gruca hem toespreken en hij somde daar de
vele activiteiten op die Jac. in de afgelopen 40
jaar verricht heeft voor het herenkoor als
voorzitter, secretaris en bibliothecaris en
uiteraard ook als zanger.

Een best wel emotionele Jac. dankte iedereen
voor de onderscheiding die hem ten deel
gevallen was.
Petra Kimmel van de Stichting Behoud
Antonius Abt Terheijden sprak over de
totstandkoming van de wand die vele emmers
lijm, potten vernis, veel hout en glas gekost
heeft.
Het geraamte van de wand werd in elkaar
gezet door de firma Rasenberg, maar ook veel
vrijwilligers hebben aan de totstandkoming
meegeholpen. Zij deed de verdere plannen uit
de doeken om van zaal “de Abt” een nog
sfeervollere ruimte te maken, waar
activiteiten van sociaal-culturele aard kunnen
plaatsvinden.
Dat ons oude kerkgebouw in Terheijden een
echt duurzaam gebouw mag worden, een
blijvende parel in onze dorpsgemeenschap.

Zeker niet onvermeld bleven Jac. zijn
activiteiten voor de Werkgroep Onderhoud
Kerk, - de WOK-groep -, en zijn inzet bij de
restauratie van de Mariakapel aan de Poolse
Dreef.
We mogen Jac. Geppaart zeker beschouwen
als een icoon van de vrijwillige persoonlijke
inzet binnen de parochie en dan speciaal voor
de geloofskern van de H. Antonius Abt te
Terheijden.
Dit alles was voor het parochiebestuur reden
om voor Jac. een diocesane onderscheiding
aan te vragen, een onderscheiding die door de
bisschop persoonlijk aan Jac. werd uitgereikt.
De aanwezigen onderstreepten met een
hartelijk applaus dat ze het met deze

‘Als gelovigen zeggen te weten hoe de wil van God eruit ziet, is het oppassen geblazen’,
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Zo willen we de sociale rechtvaardigheid laten
groeien door aandacht te geven aan materiële
en geestelijke nood binnen onze samenleving.

Caritasinstelling binnen onze parochie

Binnen onze Vijf Heiligen
Parochie is een Parochiële
Caritasinstelling (PCI) actief.
Dit is een instelling die
financieel steun verleent aan
instanties zoals de Stichting
Leergeld, Surplus, etc.
Deze instanties kunnen dan mensen helpen
die bij hen aankloppen.
Het geld dat de Caritas uitgeeft gaat altijd naar
mensen en niet naar stenen.
Er gaat structureel geld naar een
noodfondspotje en uit dit potje worden
mensen rechtstreeks geholpen.
Deze hulp is wel altijd in natura.
Armoede is heel vaak verborgen armoede,
mensen komen er niet al te gauw mee naar
buiten. Dus dienen we er heel attent op te zijn
waar er nood is.

Eens in de maand is er in alle vieringen in de
parochie een speciale collecte t.b.v. Caritas,
de Caritascollecte.
Met de opbrengst daarvan kan de PCI
hulpverlenende activiteiten ontplooien.
Daarnaast heeft de PCI nog inkomsten uit
pachtgronden.
Naast de PCI is er ook nog een diocesane
Caritasinstelling. Deze ontplooit activiteiten
die de grenzen van een parochie overstijgen.
Eens per jaar heeft de PCI overleg met het
parochiebestuur.
Hulpverlening in deze tijd? Daar hebben we
toch de overheid voor, met alle regelingen die
er bestaan? Dat is zo, maar er zijn toch
mensen die problemen hebben waarvoor de
oplossing net buiten alle regelingen valt en op
zo’n moment is er de parochiële
caritasinstelling om dan de noodzakelijke hulp
te verlenen.

Dit alles vanuit de uitspraak van Jezus “Alles
wat gij voor één van deze minste broeders van
Mij hebt gedaan, hebt ge voor Mij gedaan”

Van de parochiebestuurstafel
Communicatie
We hebben 4 geloofsgemeenschappen onder de paraplu van de Vijf Heiligen Parochie.
Geloofsgemeenschappen met diverse werkgroepen en verschillende in het verleden
gegroeide tradities. Het is van groot belang dat we elkaar op de hoogte houden van wat er leeft en
hoe we zaken aanpakken. Dat geeft een hoop duidelijkheid ( en geen gekrakeel) , het maakt ons
samen alleen maar sterker en het bespaart ook tijd,
want we hoeven toch allemaal het wiel niet uit te vinden.
Ledenadministratie parochie
Voor de ledenadministratie van onze parochie hebben we vanaf 28 januari 2019 nieuwe software en
wel het programma DocBase.
SBAAT
Stichting Behoud Antonius Abt Terheijden dat is de verklaring van de
letters in de afkorting hierboven.
Deze stichting heeft in het afgelopen jaar al een aantal activiteiten
georganiseerd, activiteiten waarvan de opbrengst wordt gebruikt voor de
restauratie en onderhoud van het kerkgebouw in Terheijden te beginnen
met de toren.
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Een kerkgebouw dat nu uit twee ruimtes bestaat: een sacrale ruimte onder de naam H. Antonius
Abtkerk waar de kerkelijke vieringen plaatsvinden en zaal “de Abt” waar door de Stichting en een nog
in het leven te roepen exploitatiecommissie allerhande activiteiten georganiseerd worden.
Een van de leden van het parochiebestuur fungeert als contactpersoon met de Stichting en
exploitatiecommissie.
Parochiebestuur en Stichting hebben eenzelfde doel voor ogen en dat is: het behouden van het
kerkgebouw en in vieringen en bij activiteiten mensen bijeenbrengen.
De deur van de Bernarduskerk was open….
In de maand december heeft de deur van de Bernarduskerk voor veel
verschillende groepen mensen open gestaan o.a.
* Tijdens de Maykwist is op het grote orgel gespeeld en de quizdeelnemers
moesten raden wat er gespeeld werd.
* Kinderen van de B.S.O. kwamen de kerststallen bezichtigen.
* De dementiewandeling vanuit zorgcentrum de Wijngaerd was te gast
om ook naar de kerstallen te kijken
* De Nederlands als tweede taal groep kwam met een aantal dames
onze kerk bezoeken.
* De viering en activiteiten van 23 december als opmaat naar Kerstmis
zijn erg positief ontvangen. Een pluim voor de organisatie.

In de bloemen
Het 15e eeuwse houten beeld
van de H. Antonius Abt
was voor de viering
van het patroonsfeest
op 20 januari jl.
mooi in de bloemen gezet.
Jolanda van Riel is
in Terheijden
de drijvende kracht
achter de bloemversieringen in de kerk.
Fijn dat zij haar creativiteit inzet
om mee te werken
aan een sfeervolle aankleding
van de kerk.

Vormelingen gevormd
Han Geppaart, pastoraal werker parochie Heilige Maria Magdalena
Zestien jongens en meisjes zijn vrijdag 25 januari 2019
door bisschop Liesen gevormd in de Kerk van OLV ten Hemelopneming in Prinsenbeek.
Zes van hen kwamen uit de Vijf Heiligen Parochie.
Op verschillende manieren werd de verbinding van het vormsel en het doopsel uitgedrukt.
Zo droegen de vormelingen hun brandende doopkaars mee in de intocht.
Voorafgaand aan de hernieuwing van de doopbeloften maakten ze een kruisteken met doopwater.
Nadat de bisschop met uitgestrekte handen hen symbolisch de handen oplegde, werd ieder van hen
door de bisschop gezalfd met heilig Chrisma.
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Aan de hand van het indrukwekkende verhaal over het schilderij met daarop afgebeeld de zoon van
een schatrijke man, die in de oorlog was gesneuveld, legde de bisschop uit dat het van onschatbare
waarde is om bij Jezus en bij God te horen en ook om met hen verbonden te blijven
door de heilige Geest.
Met toepasselijke liederen van Jongerenkoor Princenhage werd de mooie viering
feestelijk opgeluisterd in de tamelijk koude kerk.
Een proficiat voor de vormelingen, hun ouders en familieleden.
Een dankjewel aan iedereen die meegeholpen heeft in de voorbereiding.
De vormelingen komen nog één keer samen om de opbrengst van de acties voor
het goede doel ‘PrentenboekPlus’ te overhandigen.

Diaconale collecte voor bewoners
van het Fazantennest in Made.
In het weekend van 9 en 10 februari 2019
wordt in de vieringen van de Vijf Heiligen Parochie
de diaconale collecte bestemd voor de bewoners van het
Fazantennest.
Het Fazantennest is een particulier wooninitiatief voor
mensen met een verstandelijke beperking, Het bevat woonunits voor 8 personen.
De bewoners wonen in een appartement met een zit/slaapkamer, keukenblok, sanitair en balkon.
Ook is een hobbyruimte aanwezig en kunnen zij genieten van een tuin.
De bewoners kunnen gebruik maken van collectieve maaltijden die vers worden gekookt binnen de
voorziening en gezamenlijk genuttigd kunnen worden maar dit kan ook individueel in het
appartement.
De professionele begeleiding geschiedt door Prisma maar de ouders en verwanten van de bewoners
alsook vrijwilligers zijn dagelijks actief ter ondersteuning maar ook om vele hand- en spandiensten te
verrichten.
Het Platform Diaconie van de Vijf Heiligen Parochie wil dit woon- en zorginitiatief graag
ondersteunen en wil de maandelijkse collecte bestemmen voor de bewoners om een extra activiteit
buitenshuis mogelijk te maken.

Het wonder van het licht , terugkomviering dopelingen 2018
Zondag 3 februari 2019 om 9.30 uur in de H. Gummaruskerk in Wagenberg
Verzorgd door de werkgroep Peuter- en Kleutervieringen
van de Vijf Heiligen Parochie
Tijdens een doop in onze kerk wordt er een hartje opgehangen als herinnering aan
deze doop en als teken dat de dopeling is opgenomen
in onze christelijke geloofsgemeenschap.
Graag nodigt de werkgroep Peuter- en Kleutervieringen van de Vijf Heiligen
Parochie dopelingen 2018 , ouders en verdere familie uit om samen te komen
voor een bijzondere viering.
Graag willen we jullie ook vragen om de doopkaars mee te brengen die bij de
doopviering is gebruikt.
Het thema van deze viering heeft namelijk alles te maken met licht!
Wij geven de viering het thema: “Het wonder van het licht”.
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Centraal staat het verhaal van Jezus, zoals Hij door zijn moeder Maria en zijn vader Jozef als
pasgeborene voor het eerst meegenomen wordt naar de tempel om het leven van Jezus op te dragen
aan God.
Daar gebeurt iets heel geheimzinnigs: een oude man, Simeon, voorspelt dat Jezus als kind van het
Licht zelf ook voor veel mensen een lichtend voorbeeld zal worden van hoe het is als mens van God
te leven in vrede en liefde…
In de viering die iets langer duurt dan een half uurtje worden ook de doopkaarsen weer aangestoken
en zullen we samen aan God vragen of wij ook mensen mogen zijn die iets van Gods licht uitstralen
in deze wereld.
Wanneer jullie komen, weet je dan van harte welkom.
Het is een goede gelegenheid om kennis te maken met de lichtvoetige toon van de kleutervieringen,
die de werkgroep door het jaar heen aanbiedt .Na de viering is er nog koffie, thee en limonade voor
een gezellige ontmoeting en kennismaking.

Gezocht
De huidige werkgroep Peuter- en Kleutervieringen stopt met haar werkzaamheden.
Na de terugkomviering van 3 februari aanstaande zal er nog een laatste Peuter-Kleuterviering zijn op
Paaszaterdag 20 april a.s. om 18.30 uur in de H. Gummaruskerk te Wagenberg.
Daar bent u van harte welkom!
De andere vieringen, die reeds gepland zijn op 17 maart en 23 juni komen te vervallen.
Wanneer u het van belang vindt dat er in de nabije toekomst kleutervieringen
worden aangeboden en u van plan bent daarvoor actief te worden, meldt u zich dan bij pastor
Gerard Oostveen, e-mailadres g.oostveen@naardekerk.nl

Themaviering m.m.v. De Tempeliers
De Tempeliers en Pastor Gerard Oostveen
Op zondag 10 februari is er om 11.00 uur een bijzondere
viering in de H. Bernarduskerk te Made.
Bijzonder, omdat de gekozen thematiek direct raakt aan
de actualiteit. Bijzonder ook vanwege de vorm en de sfeer van de viering.
Sinds het voorjaar van 2017 hebben De Tempeliers een reeks themavieringen verzorgd
in de H. Bernarduskerk die een eigen vorm en een eigen sfeer hebben.
De vorm die werd gekozen: een Viering van Woord en Gebed.
De sfeer: die van verbondenheid, uiting gegeven in de opstelling van stoelen en de voorganger draagt
geen gebedsmantel.
Het is eigen aan een Viering van Woord en Gebed om niet gekoppeld te zijn aan een tafelviering of
Communiegang.
Degenen die de vieringen bezochten, hebben bij regelmaat ervaren hoe aldus ruimte ontstond
voor nieuwe liturgische tekstvoering en symbolieken. Er zijn er die de vieringen waarderen als
eigentijds en fris.
Kenmerkend voor een Viering van Woord en Gebed: de verhalen van nu worden verbonden met de
oude verhalen uit het Bronnenboek van ons geloof, de Bijbel.
De symboliek en de liederen helpen mee om brugjes te slaan tussen de geloofsbeleving van toen en
nu en andersom.
Zo wordt het verhaal van hoe God met mensen omgaat in een meditatieve sfeer letterlijk aan elkaar
doorgegeven: de eerste doelstelling van elk vieren, of het nu een Eucharistieviering betreft, een
Viering van Woord en Communie, of een Viering van Woord en Gebed.
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De opdracht die de Tempeliers in 2016 samen met mij van harte op zich genomen hebben,
is nu rijp om te delen met een bredere groep mensen.
Tot nog toe bezochten tussen de 35 en 65 mensen bij regelmaat deze themavieringen, waarvoor een
extra moment werd ingelast op een zaterdagavond.
Vanaf nu worden deze themavieringen in de Vijf Heiligen Parochie opgenomen in het gewone rooster
van weekendliturgie.
Daarom komt u deze themaviering van Woord en Gebed vanaf nu ook eens per kwartaal tegen op
zondag of zaterdag in een van onze kerken naast de Eucharistieviering of Viering van Woord en
Communie.
Met deze informatie heten wij u alvast van harte welkom in de themaviering
van zondag 10 februari om 11.00 uur inde H. Bernarduskerk ter Made.
Graag tot ziens:

Kunnen wij weer op u rekenen?
De enveloppen van de jaarlijkse Actie Kerkbalans
zijn inmiddels bij u thuis bezorgd. De enveloppen met uw antwoord
kunt u in de brievenbussen van de parochiekantoren bezorgen
of in de brievenbus doen van woningen waar de poster
van kerkbalans 2019 voor het raam hangt.
Kunnen de vier geloofskernen van onze Vijf Heiligen Parochie:
Hooge Zwaluwe, Terheijden , Made en Wagenberg weer
op uw financiële steun rekenen?
Heel veel dank voor uw bijdrage.
Hartelijk dank aan de mensen binnen onze parochie die de Aktie Kerkbalans hebben voorbereid
en de mensen die de enveloppen verspreid hebben.
De oude indiaan en de wolf
Een oude indiaan gaf zijn kleinzoon onderricht over het leven.
"Binnen in mij is een gevecht gaande." zei hij tegen de jongen.
"Het is een gevecht tussen twee wolven. De ene wolf is slecht. Hij staat voor woede, jaloezie,
hebzucht, verwaandheid, schuld, wrok, leugens, valse trots, superioriteit en ego."
Hij ging verder: "De andere wolf is goed. Hij staat voor vreugde, vrede, liefde, hoop, vrede,
nederigheid, vriendelijkheid, vrijgevigheid en compassie."
Binnen in jou woedt dezelfde strijd, datzelfde geldt voor ieder mens."
De kleinzoon dacht enkele ogenblikken na en vroeg: "Maar opa, welke wolf wint dan het gevecht?"
De oude indiaan glimlachte en antwoordde. "Degene die je te eten geeft, wint het gevecht..."
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 16 en 17 februari 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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