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Uit de parochiekroniek
Dopen in de H. Antonius Abtkerk te Terheijden
zondag 17 februari 2019
Juliette Biemans
Timo Nijssen
Van harte proficiat!

Het Sint Franciscus Centrum (SFC) is een onderdeel van bisdom Breda.
Het centrum ondersteunt parochies door middel van vorming en toerusting.
Vrijwilligers en pastorale beroepskrachten kunnen er om hulp vragen en er worden aan hen
cursussen en impulsdagen aangeboden.
Daarnaast neemt het SFC initiatieven tot diaconale activiteiten en ondersteunt het SFC diaconale
activiteiten in de parochies voor bijvoorbeeld mensen zonder werk, kansarme jongeren en
vluchtelingen.
Het SFC schakelt hulp in van deskundigen uit parochies of van elders, op projectmatige basis.
Zie verder: https://sintfranciscuscentrum.nl/
Gratis kinderbrief
Sinds afgelopen najaar is het Sint Franciscuscentrum begonnen met de uitgave van een
gratis kindernieuwsbrief. Deze komt eens per twee maanden uit en wordt per post thuisgestuurd
naar de kinderen. Een gratis abonnement kan worden aangevraagd door een email te sturen
naar: secretariaat@sintfranciscuscentrum.nl.

Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan.
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Vlasseltprijs 2019
naar WOK- groep
H. Antonius Abtkerk
Op de Jaarvergadering van
Heemkundekring “de Vlasselt”
op maandag 4 februari
in Terheijden werd de jaarlijkse
Vlasseltprijs uitgereikt aan de
Werkgroep Onderhoud Kerk van
de H. Antonius Abtkerk.
De WOK-groep ontving deze prijs
voor de jarenlange inzet om het
monumentale kerkgebouw te
behouden.

Schilderwerk, elektrische leidingen aanleggen, nieuwe sloten, voorzetramen, goten schoonmaken,
installeren van een Maria-altaar en Antonius-altaar, hak- en breekwerk, kerkbanken verplaatsen,
zijn zo wat voorbeelden van een veelvoud aan vrijwillig vakwerk wat door de leden van deze groep
verricht wordt. Zeer terecht dat de werkgroep de Vlasseltprijs ontving. Van harte proficiat.
De prijs bestaat uit een afbeelding van de kerk.
De kerk uit de tijd dat er nog een hekwerk rond de kerk stond.
Een afbeelding met het zicht op de ingang van onze kleinere kerkruimte.
Een ingang die tevens Mariakapel is.
Ook de Stichting Exploitatie Witte Kerkje viel in de prijzen voor hun streven
om het Witte Kerkje te behouden voor Terheijden.
Woensdag 13 februari was er tijdens de koffiepauze van de WOK-groep
dan ook wat lekkers bij de koffie om de toekenning van de Vlasseltprijs te vieren.
Voor wie geen gevoel voor humor heeft, is het moeilijk om gelukkig te zijn.

Gezocht
De huidige werkgroep Peuter- en Kleutervieringen stopt met haar
werkzaamheden.
Er zal 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

Op zware wegen tref je goede mensen.
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Carnaval…..zet je je masker op of zet je je masker juist af?

Carnavalsvieringen in onze Vijf Heiligen Parochie
Zaterdag 2 maart 2019 om 18.00 uur Carnavalsviering
in de H. Antonius Abtkerk.
“Ge ben om in te lijste” is het motto in het Schraansersrijk en in deze
viering zullen we zien dat er eigenlijk best veul in te lijsten is, meej
andere woorden dat er heel veul de moeite waard is om te bewaren.
Pastoraal werker Gerard Oostveen zal samen met prins Pierre
voorgaan in deze viering. Da zijn er ook twee om in te lijste.
Het Traais Smartlappenkoor en KieleKiele zurrege vur muzikale omlijsting
Zondag 3 maart 2019 om 9.30 uur Carnavalsviering in de H. Gummaruskerk.
In Erpelrooiersland kijke ze vuruit en da doen ze ok in de carnavalsviering in de
kerk meej pastoraal werkster Giny van der Korput als voorganger.
Eerst actief in Boemeldonk en nu in Erpelrooiersland.
De muziek wordt verzurgd door de Leutband.

Aswoensdag , start Veertigdagentijd.
De gezellige drukte van carnaval maakt op dinsdagavond
plaats voor de bezinnende sfeer van de veertigdagentijd.
De liturgische kleur in de vieringen is paars.
Een periode van 40 dagen als opgang naar Pasen.
Ook een periode waarin we delen met de ander
door middel van de Vastenaktie.
De start van de Veertigdagentijd is Aswoensdag, woensdag 6 maart.
Binnen onze parochie zijn er dan speciale Aswoensdagvieringen.

H. Bernarduskerk : 10.30 uur met pastoraal werker Gerard Oostveen en Living Spirit.
Zorgcentrum Antonius Abt: 10.30 uur met pastoraal werkster Giny van der Korput
H. Gummaruskerk :19.00 uur parochiële Aswoensdagviering
met Giny van der Korput en zang van het Blasiuskoor.
U bent van harte welkom.
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Gospelkoor El Shaddai zingt Messiah the Musical
Op zaterdagavond 16 maart komt gospelkoor El Shaddai o.l.v. Leon van Veen met de inspirerende
gospelmusical The Messiah naar de Breda in de Sint Martinuskerk. Deze musical met schitterende
Engelstalige gospelsongs, beelden en een Nederlandstalige vertelling brengt het leven van Jezus
dichterbij. Het betreft hier een landelijke première.
We nodigen je van harte uit voor deze bijzondere avond in de Sint Martinuskerk.
We hopen dat je (opnieuw) geraakt mag worden door het verhaal van Jezus.
Voel je vrij om familie, vrienden en buren ook uit te nodigen.
Kaarten en tijden
Het programma begint om 20.00 uur (deur open om 19.30 uur) en eindigt rond 22.15 uur.
Kaarten zijn in de voorverkoop € 12,50 via www.zingenindekerk.nl of bij de ingang € 17,50.
El Shaddai
Interkerkelijk Gospelkoor El Shaddai uit Lopik bestaat uit 65 enthousiaste koorleden en een eigen
gospelband. Speciaal voor de musical wordt de band uitgebreid met een strijkkwartet en elektrische
gitaar. Messiah the Musical is de nieuwe musical van Tore W. Aas, bekend van het Oslo Gospel Choir.
Meer informatie over de concerttour van gospelkoor El Shaddai op www.messiah-de-musical.nl of op
Facebook via https://www.facebook.com/messiahdemusical/.

30 maart 2019: Zangdag gregoriaans Laeta dies: een feestdag
Wie een tekst voordraagt, benadrukt
bepaalde woorden, wacht soms even en
versnelt dan weer.
In het gregoriaans gebeurt hetzelfde.
Het is – zou je kunnen zeggen – spraakkunst
voor zangers.
De muziek staat geheel in dienst van de
tekst en geeft het woord als het ware
vleugels. Maar hoe doe je dat?
Deze zangdag wordt een ontdekkingstocht
naar van de relatie tussen woord en toon in
het gregoriaanse repertoire.

Er zullen meerdere links worden gelegd naar de bedevaart die voor het najaar van 2019
gepland staat.
Programma
9.30 uur Ontvangst met koffie/thee
10.00 uur Opening door Han Akkermans, voorzitter Commissie voor Liturgische Muziek
10.05-11.05 uur Gezamenlijke workshop o.l.v. Wilko Brouwers
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11.15-12.15 uur Keuze uit drie workshops:
1. Voor beginners, hoe is het gregoriaans ontstaan en hoe lees en zing je het gregoriaanse
notenschrift. Docent: Jan Schuurmans.
2. Gregoriaans als volkszang. Al zingende vanuit de bundels Gezangen voor Liturgie,
Graduale Simplex en Graduale Romanum kijken we naar de praktische mogelijkheden
van het Gregoriaans in de huidige liturgie. Docenten Frans Bullens en Han Akkermans.
3. Voor degenen die al enige ervaring hebben met het gregoriaans: een verdieping van de
uitvoeringswijze. Docent: Wilko Brouwers.
12.15 uur Lunch
13.00 uur. Gezamenlijke workshop
14.00 uur. Afsluiting
Plaats: Michaelkerk Hooghout 67 4817 EA Breda
Organisatie:
Commissie voor Liturgische Muziek ‘Sint-Gregorius’ en het Sint Franciscuscentrum, centrum voor
geloofsverdieping en vorming van het bisdom Breda.
U kunt zich aanmelden door uw gegevens vóór 21 maart 2019 te mailen
naar: opgave@sintfranciscuscentrum.nl
(onder vermelding van uw stemsoort en keuze workshop)
of telefonisch 076 – 52 23 444 (tussen 8.30 – 12.30 uur).
De deelnemersbijdrage is slechts € 10, – per persoon.
Hiervoor ontvangt u koffie en een bescheiden lunch. U kunt dit bedrag storten op: NL 57 RABO 0315
9852 59 t.n.v. Bisdom van Breda, inzake Liturgische Muziek te Breda.
Met vermelding van ‘Zangdag 2019’.

Opbrengst diaconale collecte voor het Fazantennest
In het weekeinde van 9-10 februari 2019 was er in onze kerken een speciale collecte voor
het Fazantennest met de bedoeling om voor de bewoners van deze woonvoorziening
een extra activiteit buitenshuis mogelijk te maken.
De opbrengst van deze collecte was:
Terheijden
€ 17,65
Wagenberg
€ 83,48
Made
€ 137,35
Totaal
€ 238,48
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
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Gebed van Thomas More (1478-1535)
Schenk mij, Heer, een goede spijsvertering, en ook iets om te verteren.
Schenk mij een gezond lichaam, en het nodige goede humeur
om het te onderhouden.
Schenk mij een eenvoudige geest die de waarde kent van alles wat goed is
en die niet snel bang is van het kwade,
maar die voor alles de juiste plaats kent.
Geef mij een ziel zonder verveling, gezeur, zuchten en klachten,
En niet te veel stress omwille van dat hinderlijke ding dat we het ‘ik’ noemen.
Schenk mij, Heer, een beetje zin voor humor.
om met een grap vreugde in het leven te vinden,
en die te kunnen delen met anderen.

Het verschil dat het verschil maakt
Ik zag een meisje lopen over een strand dat bezaaid was met zeesterren.
Ze pakte de zeesterren op en gooide ze terug in de zee.
'Meisje,' zei een voorbijganger: 'wat ben je aan het doen?'
“Ik ben zeesterren aan het redden”, antwoordde ze.
“Maar het zijn er zoveel, dat zal toch geen verschil maken!”
Onverstoorbaar ging het meisje door. Ze pakte een zeester op en gooide hem
in de zee. “Voor deze wel," zei ze…
Een geprinte verkorte versie van de nieuwsbrief is te vinden in onze 3 kerken , in de kapel van
Helkant, 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 2 en 3 maart 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

6

7

