Rondom Antonius Abt, Bernardus, Blasius,
Gummarus en Willibrordus.
Nieuwsbrief van de Vijf Heiligen Parochie voor Terheijden, Made, Wagenberg en Hooge Zwaluwe
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Uit de parochiekroniek
In memoriam:
In de Gummaruskerk namen we op 28 februari
afscheid van Anneke Raaijmakers-van Beek (1925-2019)
Ons medeleven met haar familie

Als de carnavalskrant op de mat valt …….
Anton Braat
Op 24 februari verzorgde Anton Braat de overweging tijdens de viering in de Bernarduskerk.
Helaas liet de geluidsinstallatie het afweten en daardoor was de overweging
niet goed te verstaan.
Daarom is deze overweging in de nieuwsbrief van de Vijf Heiligen Parochie geplaatst.
WEEK VOOR CARNAVAL – zevende zondag door het C-jaar – 24 februari 2019
1 Samuel 26, en Lucas 6, 27-38
Als de carnavalskrant op de mat valt en de ballonnen van de kerk
naar de overkant worden opgehangen,
dan begint het bij mij te kriebelen.
In het zicht van de dagen van dolle pret,
heb ik mijn overweging vandaag op rijm gezet.
Het geeft u eens een ander gehoor:
Wie weet, dringt dan de boodschap beter door.
Je zou er eens op moeten letten:
hoe vaak het wordt gezegd “Ik zal ‘m betaald zetten”,
het eerste, wat dan valt te denken
is: dat mensen elkaar willen krenken.
Maar het evangelisch woord vandaag
zegt: ook al doe je het niet zo graag:
Vergeef degene die jou iets aandoet:
alleen dan is samenleven goed.

Nee, niet om het zo maar even goed te praten,
want dat zou je beter kunnen laten,
maar om serieus de impasse te doorbreken
en niet in ’t kwaad te blijven steken.

-1-

Kijk in het verhaal naar David in de woestijn.
Hoe gemakkelijk zou het voor hem zijn,
om zijn aartsrivaal ’s nachts te doden.
Maar in plaats daarvan werd hij de bode,
die uitriep: “trouw en rechtschapenheid”
dat is echte menswaardigheid.
Zo leerde hij zijn knechten:
dat grootmoedigheid niet steekt in ’t vechten
maar in de dienaar te kunnen zijn
waar je trots op zou moeten zijn.
Ook het evangelie spreekt heel radicaal,
als een boodschap voor ons allemaal:
“Bemint degenen, die u haten!”
Ja ja, ik zie u al denken, dat is mooi praten…!
Maar “Wat gij niet wilt, dat u geschiedt”.
doet dat ook een ander niet
Geef aan de ander zonder bijbedoeling,
Iets wat bijdraagt aan verzoening,
dat mensen tot elkaar brengt
en arm en rijk samen mengt.
Wij mensen moeten eerlijk zijn:
Ook wijzelf doen de ander wel eens pijn.
En vinden wij het dan niet waardeloos,
als die ander ons genadeloos,
voortaan gaat mijden als de pest,
ook al doen wij nog zo ons best
om wat verkeerd ging goed te maken
en weer in gunst en gratie te geraken.
Wie kwaad vergeldt met kwaad,
die trekt aan de kortste draad.
Van vergelding hier en terugslaan daar.
Komt vrede er dan ooit? Vergeet het maar!
Wie kwaad vergeldt met goed,
dat is degene, die een wonder doet:
een wonder van barmhartigheid,
of zoals u wilt: warmhartigheid.
Dat maakt de vijand weer tot vriend.
Dat is de vrede die de mens verdient.
Denken wij nu aan de Goede God.
Hoezeer is Hij betrokken bij ons lot.
Een God van mensen, God van het verbond,
die heel veel profeten tot ons zond,
om ons Zijn liefde aan te zeggen
en zijn voorbeeld uit te leggen,
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Als wij bidden en zingen met al onze charme,
sluit Hij ons in zijn armen
ondanks onszelf en al ons kwaad.
Hij is het die ons een echte vrede laat.
Als Hij de God is van vergeving,
Is het aan ons de taak en de beleving
om mild te zijn voor elkaar
en maken wij zijn rijk van vrede waar.
Als carnavalsdagen vol van vreugde zijn,
even vrij van zorg en alle pijn…,
mag het dan ook onder ons gebeuren,
dat wij niet langer blijven zeuren
over wat eens fout ging hier en daar,
maar dat we de handen schudden met elkaar
en zeggen: Jij bent ook maar een mens
net als ik, maar wat ik je wens
is: dat we oude wonden helen
en in vrede het lieve leven delen.
Mag Carnaval voor u allen een feest van verzoening zijn!

Parochiekantoren gesloten vanwege carnaval
Vanwege carnaval is het parochiekantoor op Made gesloten
op maandag 4 maart en dinsdag 5 maart.
De parochiekantoren in Terheijden en Wagenberg, die normaal op dinsdag open zijn, zijn dinsdag 5
maart ook gesloten.
Na Carnaval kunt u op onze parochiekantoren weer terecht op de gebruikelijke
dagen voor informatie ( op de kantoren ligt foldermateriaal over diverse
activiteiten), het opgeven van een misintentie, maar ook gewoon voor een
praatje.
Voor ziekenzegening, inplannen van uitvaarten of overige dringende zaken
kunt u contact opnemen met 06 5149 0011

Vastenavond dinsdag 5 maart 2019
Schraansersrijk,
Berenland,
De May
en Erpelrooiersland worden weer gewoon
Terheijden, Hooge Zwaluwe, Made en Wagenberg.
Burgemeester Gert de Kok krijgt alle sleutels weer terug en gaat weer besturen, cafés krijgen een
goede beurt, we happen misschien wel een harinkje weg en
we stappen de Vastentijd in,
de aanloop naar Pasen
en de vastentijd begint met ………..
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Aswoensdagvieringen in de Vijf Heiligen Parochie
Voor groot en klein:
Aswoensdagviering in Bernarduskerk met
voorganger Gerard Oostveen.
Verdere Aswoensdagvieringen:
In Terheijden om 10.30 uur in
zorgcentrum Antonius Abt met
voorganger Giny v.d. Korput
In Wagenberg om 19.00 uur
in de H. Gummaruskerk
met voorganger Giny v.d. Korput
en zang van het Blasiuskoor

Vastentijd, Veertigdagentijd en voortgaan…
Pastor Gerard Oostveen
Wie een vreemde stad wil verkennen, doet er goed aan de VVV te bezoeken.
Meestal bevindt zich dat in een eerbiedwaardig oud gebouw en daarmee heb je dan ook al de eerste
bezichtiging binnen.
Wanneer je dan ook nog vriendelijk op je wenken bediend en vaardig wegwijs gemaakt wordt,
dan kan je dag niet meer stuk en kan je ontdekkingstocht door de stad beginnen.
De Vastentijd, Veertigdagentijd, de aanloop naar Pasen toe, is vanouds bedoeld als een zoektocht,
een verkenningstocht door de wirwar van verhalen, gebruiken, voorschriften van onze geloofstraditie
met als doel de highlights van ons geloof te vinden als kompaswoorden voor de zoektocht
die ons leven is om daarmee de richting te vinden, zodat we tenminste ergens aankomen.
In die zin staat de Veertigdagentijd model voor ons hele leven en dan mag je gerust op het idee
komen van de volgende mijmering:
Veertig dagen de tijd
om de wirwar
van haast op haast
die ons leven is
te ontwarren.
Veertig dagen de tijd
om de ballast
van je af te werpen,
de drukte
die wij onszelf
en elkaar aandoen
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om te keren
tot rustig
zelfverzekerd voortgaan
op de zoektocht
die leven heet.
Waar is je kompas?
Wat, wie is jouw houvast?
Arm en rijk
honger en overvloed
lawaai en stilte
hitte en kilte.
God en mens
droom en wens
toekomst en verleden
in elk brood dat wordt gesneden.
Water en vuur
zoet en zuur
klimaat en roeping
verwoestijning en verzoeking
Veertig dagen de tijd
ons gegeven
om in balans te leren leven
en dan zien
voor even.
Als je je groepen voelt om wat houvast te vinden (vasten = vastmaken!),
bezoek dan gerust de vieringen in deze bijzondere tijd
en ontdek de levenrakende trefwoorden in de beeldverhalen
als een cadeautje voor het leven. Welkom.

Kunnen wij weer op u rekenen?
Alle lopers voor actie kerkbalans zijn wederom bedankt
voor hun inspanning en wij hopen
op een groot succes
van onze jaarlijkse Actie Kerkbalans.

De restauratie van de toren in Terheijden zal begin april worden opgepakt.
Men zal snel de opbouw van de steiger kunnen waarnemen.
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Vastenactie 2019: Schoon water verandert alles!

De tijd tussen Carnaval en Pasen is van oudsher een tijd, waarin mensen zich bezinnen
op hun levensstijl. Vastenactie sluit hierbij aan en roept mensen op een stukje van hun welvaart
te delen met medemensen wereldwijd.
Even iets minderen voor een ander. Want solidariteit leidt tot een betere wereld.
Dit jaar staat het thema ’Schoon water’ centraal.
Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten: we staan er in
Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon
water uit komt.
In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig.
Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding en scholing,
economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en vrouwen.
Vooral vrouwen en kinderen ondervinden namelijk de gevolgen van het gebrek aan schoon,
toegankelijk water.
Ze lopen vaak dagelijks urenlang naar het dichtstbijzijnde moeras, naar
de rivier of het meer om water te halen. Die tijd kunnen ze niet besteden
aan andere dingen, zoals naar school gaan of geld verdienen.
Vastenactie steunt diverse projecten die schoon water dichtbij mensen brengen.
En daarmee worden levens blijvend veranderd!
Geloof zit in het hart, niet in de knieën.
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Een levensregel voor beginners
Graag nodigen wij u uit voor een van de avonden over ‘Benedictijnse manier
van leven – een levensregel voor beginners’ verzorgd door Geert Derkse. Deze
worden gehouden op dinsdagavond 12 maart in Verenigingsgebouw 'Trefpunt',
Hoofdstraat 54 in Ovezande en op woensdagavond 13 maart in de Cuyperszaal,
van de Basiliek van de Heiligen Agatha en Barbara, Markt 57 in Oudenbosch van
19.30 – 21.30 uur. Een lezing als onderdeel van de bisdombedevaart naar
Subiaco en Montecassino
In de lezing wordt ingegaan op de spiritualiteit van H. Benedictus en hoe deze
toe te passen in het dagelijks leven. Iedereen met belangstelling voor dit onderwerp is van harte
welkom, ook mensen die niet kunnen of willen deelnemen aan de bedevaart.
Inleider Geert Derkse (1956) studeerde theologie. Hij werkte na zijn studie in het onderwijs. Geert
Derkse is een kenner van de Benedictijnse spiritualiteit die hij in zijn stijl van leidinggeven ook
toepast. Hij is seculier oblaat van de Sint Willibrordusabdij in Doetinchem. Hij verzorgt regelmatig
lezingen en workshops over de Benedictijnse spiritualiteit en werkte ook mee aan de
kloosterweekends voor mensen in het onderwijs die het bisdom Breda organiseerde.
U kunt u inschrijven via (bij voorkeur) de website van het Sint Franciscuscentrum
www.sintfranciscuscentrum.nl of per e-mail: opgave@sintfranciscuscentrum.nl.
Wilt u bij inschrijven de gekozen datum en plaats vermelden?
De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

Doorzetten, dulden, verdragen;
wat is de waarde ervan?
Graag nodigen wij u uit voor een bezinningsdag met als thema:
Doorzetten, dulden, verdragen; Wat is de waarde ervan?
Deze dag staat onder leiding van zuster Hildegard Koetsveld osb en
wordt gehouden
in de Onze-Lieve-Vrouweabdij, Zandheuvel 90 in Oosterhout op zaterdag 16 maart 2019.
De dag vindt plaats binnen het voorprogramma van het Sint Franciscuscentrum voor de diocesane
bedevaart naar Subiaco en Montecassino van 12 tot en met 19 oktober 2019.
We beginnen met de eucharistieviering om 9.30 uur en eindigen met de vespers om 17.30 uur.
Het thema van de dag luidt: 'Doorzetten, dulden, verdragen; Wat is de waarde ervan?'
Het is een dag van gebed, stilte, gesprek en spiritualiteit.
Zuster Hildegard Koetsveld osb verzorgt de inleidingen en begeleidt de dag.
Zr. Hildegard is gastenzuster van de Onze-Lieve-Vrouweabdij te Oosterhout en bezit veel ervaring in
het verzorgen van retraites. De bezinningsdag staat open voor ieder die zich wil verdiepen in de
spiritualiteit van Benedictus. Ook als u niet mee op bedevaart gaat, bent u van harte welkom.
U kunt u inschrijven via de website van het Sint Franciscuscentrum www.sintfranciscuscentrum.nl/
of per e-mail: opgave@sintfranciscuscentrum.nl.
U wordt verzocht om voor de middagmaaltijd uw eigen brood mee te nemen. Voor koffie en thee
wordt gezorgd. De dag staat open voor maximaal 20 deelnemers. De richtprijs voor de gehele dag is
Euro 17,00. Te voldoen op de dag zelf in het klooster.
Als dit voor iemand een bezwaar is mag dat geen beletsel zijn om deel te nemen.
De bijdrage mag dan gerust kleiner zijn.
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Programma bezinningsdag
9.30 uur Eucharistie
10.15 uur Koffie en kennismaking met elkaar en het klooster
11.00-12.00 uur Inleiding op het thema en gesprek
12.15 uur Middagmaaltijd – u wordt verzocht zelf brood mee te nemen
13.00-13.50 uur Vrije tijd: even de tuin in of de winkel in ...
14.00-14.15 uur Middaggebed
14.15-15.00 uur Uitwisseling in kleine groepen
15.00-15.15 uur Thee
15.15-16.00 uur Plenair
16.00-16.45 uur Oefenen met het zingen van de psalmen in de Vespers
17.00-17.30 uur Vespers en na afloop naar huis

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/.
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Geschiedenis protestantisme
Terheijden en Wagenberg

De werkgroep Verbinding van de Protestantse gemeenten in Terheijden-Wagenberg en Lage
Zwaluwe organiseert op vrijdag 22 maart a.s. een avond over de geschiedenis van het Protestantisme
in Terheijden en Wagenberg vanaf het jaar 1568 tot heden.
Gedurende deze avond wordt in woord en beeld de geschiedenis van het Protestantisme in
Terheijden/Wagenberg verteld door Martin Rijpsma. Het is een boeiende geschiedenis met
verrassende elementen. Zoals de tijd dat Terheijden en Breda verwikkeld waren in een hevige strijd
met de Spanjaarden en de Staatse troepen.
Hoe hebben de protestanten hun geloof kunnen belijden zonder kerk?
Uiteindelijk hebben de protestanten een eigen kerk gekregen van Koning Lodewijk Napoleon.
En wat gebeurde er daarna met allerlei verbouwingen?
De nodige anekdotes uit dit tijdperk zal Martin vertellen.
Kortom, u kunt een boeiende presentatie verwachten! De toegang is gratis.
Plaats: Witte Kerkje, Hoofdstraat 1, Terheijden
Inloop met koffie of thee vanaf 19.30 uur
Aanvang presentatie 20.00 uur
Na afloop kunt u de kerk en de nieuwe aanbouw bewonderen en is er tijd
voor een drankje en een hapje. Namens de werkgroep Verbinding: van harte welkom!

Jubilaris bij het Blasiuskoor
Thérèse Janssens zingt al 25 jaar het hoogste lied bij het Blasiuskoor.
Ze doet dat met hart en ziel, slaat geen enkele repetitie over en ook bij de diensten is
ze altijd aanwezig.
Thérèse heeft daarnaast nog vele andere kwaliteiten waar het Blasiuskoor van
profiteert, zoals het bijhouden van de financiën wat ze heel punctueel doet, alles klopt altijd op de
cent af. Ze doet ook het kopieerwerk en dat is nogal wat. Ook als er andere hand en spandiensten te
doen zijn, staat Thérèse klaar. Er wordt nooit
tevergeefs een beroep op haar gedaan.
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Daarom heeft het Blasiuskoor haar op 14 februari
jl. tijdens de jaarvergadering in de wel verdiende
bloemetjes gezet.
Thérèse, van harte gefeliciteerd met dit jubileum
en we hopen nog lang samen met jou vele
diensten te kunnen zingen.
Voorzitster Tonny Mureau (rechts op de foto)
feliciteerde Thérèse Janssens met haar zilveren jubileum
en gaf haar een mooie bos bloemen.

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 reeds geplande vieringen 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

Vrijwilligersdag Vijf Heiligen Parochie
Na de zomervakantie zal er een Vrijwilligersdag
georganiseerd worden
voor alle vrijwilligers
van onze Vijf Heiligen parochie.

Activiteit op de vorige Vrijwilligersdag in 2017.
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God waakt over alles maar zet voor de zekerheid toch maar je fiets op slot.

Verdeling Ceciliacollecte
Rond de naamdag van de H. Cecilia, 22 november, is er in onze kerken een extra collecte
voor de koren van onze Vijf Heiligen Parochie.
We hebben maar liefst 8 koren en daar kunnen we trots op zijn:
Bernarduskoor, Gummaruskoor, de Tempeliers, the Anthony Singers, Living Spirit,
Dameskoor Terheijden, Blasiuskoor, Herenkoor Sint Antonius Abt Terheijden.
De opbrengst van de jaarlijkse Ceciliacollecte wordt voortaan verdeeld onder deze koren.
Ieder koor krijgt 1/8 deel van de totale collecteopbrengst.
Waarom is dat voortaan zo geregeld?
Al onze koren zingen in alle drie onze kerken, zijn niet meer gebonden aan maar een kerk.
Vandaar dat wij bovenstaande verdeling toepassen.

De schoenen
Een man stapt op een dag op de trein in India. Terwijl hij instapt, verliest
hij één van zijn schoenen. De schoen belandt vlak naast het spoor en
omdat de trein al begon te rijden, kon de man zijn schoen niet meer
pakken.
Kalm deed hij ook zijn andere schoen uit en gooit die beheerst naar
de schoen die al naast het spoor lag.
Een medepassagier vroeg de man verbaasd waarom hij dat deed.
De man glimlachte en zei: "Die arme man die mijn verloren schoen langs het spoor vindt, vindt nu
een paar dat hij kan gebruiken."
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 16 en 17 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
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