Rondom Antonius Abt, Bernardus,
Blasius, Gummarus en Willibrordus
Nieuwsbrief van de Vijf Heiligen Parochie Nr.89

30 januari 2022

Vieringen in onze Vijf Heiligen Parochie
H. Antonius Abt kerk
H. Bernarduskerk
Terheijden
Made
Zondag 30 januari 2022 Vierde zondag door het jaar
Op zaterdag voorlopig geen
9.30 uur Eucharistie
viering in Terheijden.
R. van Bronswijk
11.00 uur Eucharistie
Zang en muziek: J. Akkermans
R. van Bronswijk
Lector: R. Tiekstra
Zang en muziek:
Delegatie A.S.T.

H. Gummaruskerk
Wagenberg
9.30 uur Eucharistie
P. Schellens scj
Zang en muziek:
H. Vergouwen J. van Opdorp
en delegatie dames
Dameskoor Terheijden en
Gummaruskoor.

Zondag 6 februari 2022 Vijfde zondag door het jaar
H. Antonius Abt kerk
H. Bernarduskerk
Terheijden
Made

H. Gummaruskerk
Wagenberg

11.00 uur Eucharistie
R. van Bronswijk

09.30 uur Eucharistie
R. van Bronswijk

09.30 uur Eucharistieviering

Naamdag H. Blasius
P. Schellens scj
Lector: H.R. v.d. Hengel
Wat de nieuwe coronamaatregelen voor onze koren betekenen, wordt nog nader ingevuld.

Voor dringende zaken als uitvaarten en ziekenzegen
zijn we bereikbaar via 06 51 49 00 11.
Het secretariaat van de Vijf Heiligen Parochie is te bereiken via telefoon: 0162-682303
of e-mail: info@naardekerk.nl

Je bent pas eenzaam als je je verlies met niemand kunt delen.
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Petje op…………..Petje af
Een penningmeester moet zorgen dat er altijd voldoende geld beschikbaar is.
Vrij normaal toch !!! Dat is immers zijn taak binnen het parochiebestuur.
In een tijd waarin weinig kerkbezoek mogelijk is en mensen op
zaterdagavond of zondagmorgen vanwege Corona andere activiteiten zijn
gaan ontplooien staat soms niet altijd de Vijf Heiligen Parochie op de eerste
plaats. Wij hopen dat de belemmeringen weer snel worden losgelaten zodat
wij ook weer naar de kerk durven te gaan. Het moet wel veilig kunnen. Maar
het zou fijn zijn als we weer zonder belemmeringen samen met z’n allen
kunnen vieren.
Aktie Kerkbalans is nog steeds hard nodig. Wij kunnen daardoor van
betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken.
Wij gebruiken dat geld om door te kunnen gaan met het pastoraat, met
vieringen, maar ook met het ouderenpastoraat, de rouwverwerkingsgroep,
voorbereiding voor de eerste communie, vormsel en doop, bezoek aan zieke
mensen en al het andere wat nodig is om uw parochie een goede parochie te
laten zijn.

Ad van Alphen,
penningmeester van de
Vijf Heiligen Parochie.

Nu twee weken geleden bij een hoop mensen de brief van Aktie Kerkbalans in de brievenbus is
gevallen, waarin opgeroepen wordt om de jaarlijkse bijdrage te willen voldoen, merken wij direct dat
velen van u daar direct gevolg aan geven. Velen hebben het richtbedrag van € 142 of het bedrag wat
zij kunnen of willen missen overgemaakt naar de bankrekening van onze parochie. Wij zien dat
meteen aan de bankafschriften en wij zijn u daar zeer dankbaar voor.
Doordat onze parochie een ANBI-instelling is kunt u op een fiscaalvriendelijke manier de parochie
steunen. Uw bijdrage kan volledig aftrekbaar zijn zonder drempel als u via een onderlinge
overeenkomst belooft om gedurende 5 jaren via een vast bedrag ons werk te willen steunen. Dit
noemen wij een periodieke gift. Stuur een e-mail naar info@naardekerk.nl en wij sturen u een
invulformulier toe. Dit kan ook interessant zijn voor onze parochianen die nu ook al jaarlijks geven.
Wilt u na uw leven iets nalaten aan onze parochie dan kan dat ook, via een schenking waarbij de
parochie geen schenkingsrecht hoeft te betalen. Netto-netto dus. Informatie vraagt u aan via
penningmeestervhp@gmail.com. Door vele goede doelen worden wij allen regelmatig via allerlei
mailingen uitgedaagd om hen na ons overlijden een bedrag na te laten. Ook onze parochie is een
goed doel. Denk er eens over na, bespreek het eens binnen uw eigen kring.
Op dit moment zijn wij in het rijke bezit van een goed pastoraal team. We hebben een eigen pastoor
in de persoon van Ronald van Bronswijk, een eigen pastoraal werkster in de persoon van Giny van
der Korput en we worden regelmatig gesteund door pater Piet Schellens. Deze mensen verzorgen
voor ons zoveel mogelijk elk weekend een viering in Terheijden, in Wagenberg en in Made.
Als u een van hen eens persoonlijk wilt spreken kunt u dit via het secretariaat melden.
Financieel wordt dit pastorale team ook door u en ons mogelijk gemaakt.
Dus petje op: fijn dat het einde van Corona volgens sommige geleerden in
zicht is. En petje af: Bedankt voor uw steun aan onze en uw parochie.
Met vriendelijke groet,
Ad van Alphen, penningmeester Vijf Heiligen Parochie.
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Contact met het pastoraal team
Wilt u graag in contact komen met een van de leden van ons pastoraal
team, pastoor Ronald van Bronswijk of pastoraal werkende Giny van
der Korput, aarzelt u dan niet dit te doen.
Dit kan telefonisch via het parochiesecretariaat : 0162-682303 of via de
mail, ons e-mailadres is : info@naardekerk.nl
Wij maken graag tijd vrij voor contact met u, dit kan telefonisch, met
een gesprek op de pastorie, maar natuurlijk ook bij u thuis.

Uit onze parochiekroniek
In de Gummaruskerk namen we op dinsdag 25 januari 2022 afscheid
van Piet Rasenberg (1-5-1928 - 18-1-2022) echtgenoot van Mien van Dongen.
Na de uitvaartviering werd Piet begraven op de begraafplaats naast de kerk.
Een begraafplaats waarvan hij als vrijwilliger ruim 20 jaar het onderhoud mee verzorgd heeft.
Ons medeleven met echtgenote Mien, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.
Veel sterkte gewenst.

Heel hartelijk dank
Koster Kees Kooijman kwam in het ziekenhuis terecht,
een operatie bleek nodig, waarna revalidatie volgde.
Alles verliep gelukkig goed en langs deze weg wil Kees,
als koster al ruim 47 jaar het boegbeeld van onze Bernarduskerk,
iedereen heel hartelijk danken
voor de vele kaarten
die hij ontvangen heeft.
Zoveel meeleven deed hem ontzettend goed.
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Versoepeling coronamaatregelen met ingang van 26 januari 2022
Basismaatregelen blijven gehandhaafd
Alle basismaatregelen op het gebied van gezondheid blijven gelden, dat wil zeggen thuisblijven bij
klachten, anderhalve meter afstand houden, de hygiëneregels volgen, goed ventileren en een
mondkapje dragen bij verplaatsingen door de kerk en in andere binnenruimtes.
Meer kerkbezoekers toegestaan
Het maximum aantal gelovigen dat aan een viering kan deelnemen wordt weer bepaald door de
grootte van het kerkgebouw (zogenoemde anderhalve meter capaciteit).
Dit betekent voor onze parochie dat er in onze kerken in Made en Wagenberg plaats is voor
maximaal 100 personen en in de kerk van Terheijden maximaal 30 personen.
Ook vieringen ‘s avonds en andere kerkelijke bijeenkomsten tot 22.00 uur ’s avonds
zijn weer mogelijk.
Vooraf reserveren blijft verplicht voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door
meer personen dan de anderhalve meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat.
Uitreiken communie en vredeswens
De regels voor het veilig uitreiken en ontvangen van de communie blijven eveneens gehandhaafd.
Dat wil zeggen dat de communie met de vooraf gereinigde hand wordt uitgereikt en er wordt een
gelaatsscherm gebruikt. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de
hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing – het gebruik van een eigen
corporale – van kracht. En de vredeswens…. Even welgemeend maar wel van op afstand.
Zingen
Samenzang is toegestaan en koren mogen vanaf 26 januari weer repeteren en zingen tijdens
vieringen, mits er goed geventileerd wordt, de zangers onderling anderhalve meter afstand houden
en in zigzagopstelling staan. Wat dit in de praktijk voor onze koren betekent
wordt nader ingevuld.

Aftrap Aktie Kerkbalans

Een deel van de
enveloppen van
Kerkbalans 2022
in Terheijden.

Vrijdag 14 januari 2022 was het erg druk in de sacristie/parochiekantoor
van Terheijden, want een groot aantal vrijwilligers kwam
de brieven van Aktie Kerkbalans 2022 ophalen
om die te gaan bezorgen en ook werd de banner van Kerkbalans
aan de buitenmuur van de sacristie gehangen.
Enkele dagen tevoren waren de enveloppen gevuld
en gesorteerd op straatnamen.
Dit gebeurde ook in de andere geloofsgemeenschappen
van onze Vijf Heiligen Parochie. Hopelijk kunnen we in Drimmelen, Helkant,
Hooge Zwaluwe, Made, Terheijden en Wagenberg weer op uw financiële
ondersteuning rekenen. Financiële ondersteuning
om onze geloofsgemeenschappen draaiende te houden, het pastoraat
gaande te houden. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
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Pastorie, Blasiuskerk en zusterklooster in 1931 ( Foto Heemkundekring Made en Drimmelen)

“Dit is de geschiedenis van een heilige, die de dieren liefhad en daarom op zijn
beurt door de dieren werd bemind”.
“Dit is de geschiedenis van een heilige, die de dieren liefhad en daarom op zijn beurt door de dieren
werd bemind”. Zo begint het levensverhaal over de Heilige Blasius, bisschop van Sebaste.
Hij hielp en genas alle schepselen, zowel mens als dier. De heidenen waren jaloers en wilden hem en
andere christenen doden in de plaatselijke arena. Daarom zond gouverneur Agricola in 316 zijn
soldaten de bergen in om wilde dieren te vangen. Maar er was geen beest te bekennen tot zij in
Blasius' grot kwamen. Daar vonden zij alle wilde dieren waarvoor zij zo bang waren: leeuwen, tijgers,
luipaarden, beren en wolven; zij kwamen elke morgen de heilige man begroeten.
Midden tussen hen lag Sint Blasius in gebed. Hij was daar zo verdiept in, dat hij de soldaten die met
hun netten en speren waren gekomen om de dieren te vangen, zelfs niet opmerkte.
Hoewel de dieren zeer bang waren, gaven ze geen enkel geluid; zij wilden hun meester niet storen.
Zij hielden zich doodstil, terwijl zij met hun grote gele ogen de soldaten aanstaarden.
Maar die waren zo verbaasd door wat zij zagen, dat ze stilletjes weer wegslopen zonder ook maar
een vinger uit te steken naar een van de dieren.
En zij gingen terug naar de gouverneur om hem te vertellen wat zij hadden meegemaakt. "Zo, dat
moet dan een christen zijn", antwoordde gouverneur Agricola, toen hij het hele verhaal gehoord had,
"Alleen christenen zijn zulke dikke vrienden met de dieren. Breng hem hier vóór mij." Dat gebeurde.
Toen hij naar de stad werd overgebracht, kwam een vrouw op hem af met haar zoontje bij wie een
visgraat in de keel was blijven steken. Het kind dreigde te stikken. Onder tranen smeekte zij hem om
hulp.
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Blasius legde het kind de handen op en sprak een gebed uit dat het kind gered
mocht worden.
Op hetzelfde moment werd het jongetje gered. In de stad werd Blasius gevangen
gezet en aan foltering onderworpen. Na verschillende folteringen werd de heilige
uiteindelijk onthoofd.
Het verhaal van het jongetje met de doorgeslikte visgraat ligt
aan de basis van de zogeheten Blasiuszegen. Daarbij plaatst
de priester twee gekruiste lange kaarsen rond de nek van de
gelovige en spreekt een gebed waarin hij vraagt om op
voorspraak van de H. Blasius de gelovige tegen keelziekten
te beschermen. Daarna zegent de priester de gelovige.
Vanwege de wonderen en de genezingen die Blasius deed, gold hij in de
middeleeuwen als een van de 14 ‘Noodhelpers’, heiligen die bij verschillende
kwalen konden worden aangeroepen.

Beeld H.Blasius in
de Mariakapel van
de Bernarduskerk.
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De veertien noodhelpers zijn:
Achatius, martelaar, aangeroepen tegen hoofdpijn
Barbara, maagd en martelares, aangeroepen tegen koorts
Blasius, bisschop en martelaar, aangeroepen tegen keelpijn
Catharina, maagd en martelares, aangeroepen tegen de pest
Christoffel, martelaar, aangeroepen tegen de pest
Gyriagus, diaken en martelaar, aangeroepen tegen bekoringen op het sterfbed
Dionysius, bisschop en martelaar, aangeroepen tegen hoofdpijn
Egidius, kluizenaar en abt, aangeroepen tegen plagen
Erasmus van Formiae, bisschop en martelaar, aangeroepen tegen maag- en darmklachten,
ook bekend als Sint-Elmo
Eustachius, martelaar, aangeroepen tegen familiale meningsverschillen
Joris, soldaat martelaar, aangeroepen tegen ziekten van huisdieren
Margaretha, maagd en martelares, aangeroepen bij zwangerschap
Pantaleon, bisschop en martelaar, patroonheilige van artsen
Vitus, martelaar, aangeroepen tegen epilepsie
Al deze noodhelpers zijn nu min of meer met pensioen.
Artsen, medicijnen, therapeuten, mediatoren, pastores , betere hygiëne, hebben hun plaats
ingenomen, ons leven is een stuk maakbaarder geworden.
Volop belangstelling bij het leggen
van de eerste steen van de
Blasiuskerk op 3 februari 1930,
de feestdag van de H. Blasius.
Dat gebeurde door
neefje Gerard Rombouts
van bouwpastoor Piet Rombouts.
Op 6 oktober 1930 werd de kerk
plechtig in gebruik genomen.
In 2007 bij de sluiting van de
Blasiuskerk was Gerard er ook bij.
Waarom de H. Blasius?
Bouwpastoor Piet Rombouts
(1892-1973) had speciaal voor de
H. Blasius als patroon van zijn kerk gekozen, want in het bisdom Breda ( Stuivezand was toen nog
Oosterhouts grondgebied en viel onder het Bisdom Breda. Stuivezand zou in 1964 bij de Gemeente
Made gevoegd worden en toen behoorde Made ook tot het Bisdom Breda) was nog geen kerk
toegewijd aan de H.Blasius en veel mensen zochten in die jaren hun toevlucht tot de H.Blasius
vanwege de toen veel heersende difterie waaraan veel kinderen overleden.
Nu had men een plaats om speciaal tot de H. Blasius om hulp te bidden.
Pastoor Rombouts spande zich erg in om gedurende het Blasiusoctaaf ( 3 februari t/m 10 februari)
veel vieringen te organiseren. Met de komst van vaccinaties tegen difterie kwam er stilletjes een
eind aan de bijzondere dagen rond Blasius, zeker toen de pastoor met emeritaat ging.
De Blasiuskerk werd in 2007 aan de eredienst onttrokken, er werden appartementen in gerealiseerd.
De Blasiuskapel in de voormalige kerk is er nog.
Rond 3 februari wordt de naamdag van de H. Blasius binnen onze parochie nog steeds gevierd.
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De Blasiuskapel in de vroegere Blasiuskerk. Foto’s van D. en B. Hoeks.

Blasiuslied
Rein, onschuldig was uw jeugd
en Sebaste kan ’t verkonden
hoe uw ziel gesierd met deugd
was in God geheel verslonden.
Refrein:
Heil’ge Blasius, geef dat wij
God trouw dienen zoals Gij. (2x)
Gij, tot bisschop op den troon
door Gods roeping hoog verheven.
Mocht de martelaren kroon
winnen na uw deugdenleven. – Refrein
Wonderdoener in Gods hand
zijt gij troost van alle mensen,
gij biedt hulp aan elke stand
en verhoort ons aller wensen. – Refrein
Komt dan van het ganse land,
komt dan zieken met vertrouwen.
Steekt dan smekend uit uw hand
Blasius’ macht zult gij aanschouwen. – Refrein
Gij, die allen in de nood,
vaardig bijstand wist te geven.
Geef dat wij bij onze dood
God eens zien in ’t and’re leven. – Refrein

Tekst en muziek: onbekend
Koorzetting: Heino Vergouwen
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Wie de lessen uit het verleden vergeet, verdwaalt in de toekomst.

Stilte
Een jonge man treedt in een boeddhistisch klooster waar
absolute rust en stilte heersen.
Hij mag alleen wat zeggen als de overste dat toestaat.
Na een jaar geeft de overste hem de gelegenheid om twee
woorden te zeggen. Hij zegt: “Hard bed”
En daarna is het bed een stuk beter.
Een jaar later mag hij nog eens twee woorden zeggen.
Hij zegt: “Koud eten”. En daarna is het eten een stuk beter .
Als er drie jaar voorbij zijn, nodigt de overste hem uit om weer twee woorden te spreken.
De jongeman zegt: “Ik ga”. De overste knikt instemmend en zegt:
“Dat is goed, want sinds je hier bent, heb je alleen maar geklaagd”

De Gulden Regel
De Chinese filosoof Kong Zi ( 551-479 v.Chr.) , bij ons beter bekend als Confucius, kreeg van zijn
leerling Zingong de vraag voorgelegd welk woord de beste omschrijving gaf
van het belangrijkste van zijn leer.
Kong Zi antwoordde:
Dat is naastenliefde.
Wat jij zelf niet wilt ondergaan, doe dat
ook anderen niet aan.
De Gulden Regel, zoals we die ook in het
christendom tegenkomen.

Hoe zou jij het vinden als die muis dat met je deed?

Maria Lichtmis
of Feest van de opdracht
van de Heer
Zoals elk eerstgeboren joods
jongetje werd Jezus 40 dagen na
zijn geboorte aan God
opgedragen in de tempel. Bij
joodse meisjes gebeurde dit 80
dagen na hun geboorte. De oude Simeon en de profetes Anna zagen in de kleine Jezus de
langverwachte Messias, het “Licht dat voor alle volkeren straalt”.
Vandaar dat in vroeger tijd op 2 februari tijdens Maria Lichtmis , nu het Feest van de Opdracht van de
Heer genoemd, de kaarsen werden gewijd en men met brandende kaarsen door de kerk trok.
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Lichtmis donker, met regen en slijk, maakt de boeren rijk
Lichtmis donker, de boer een jonker
Met Lichtmis triestig weer is goed voor boer en heer
Op Lichtmis is er geen vrouwken zo arm, of zij maakt haar panneken warm.

Pannenkoeken eten
Pannenkoeken eten met Lichtmis stamt uit de middeleeuwen toen men maar twee keer in het jaar
van werk of hoeve kon veranderen en dat was op 2 februari en 11 november ( Sint Maarten) .
Veranderen van werk of hoeve vroeg veel van de mensen, vandaar dat men die dag koos voor een
redelijk gemakkelijk te bereiden menu van pannenkoeken, zeker nog niet met al die variaties die in
een pannenkoekenrestaurant worden aangeboden.
Terugkomviering van dopelingen
Later werd rond 2 februari ook de terugkomviering van de dopelingen
en hun ouders van het afgelopen jaar georganiseerd.

Beste lezer,
Met deze mail maken wij u attent op de conferentie ‘De Missionaire Parochie – Als God renoveert’
die op 24 en 25 maart 2022 in Breda gaat plaatsvinden.
We informeren u hiermee dat de conferentie doorgaat op welke manier dan ook.
Op dit moment komen we in Nederland voorzichtig uit een gedeeltelijke lockdown.
Na de coronapersconferentie van 25 januari mogen we hoopvol zijn dat de conferentie fysiek kan
doorgaan. Daaraan geven wij de voorkeur, maar desnoods gaan we over op een digitale vorm.
Het ziet ernaar uit dat we elkaar fysiek kunnen gaan ontmoeten op 24 en 25 maart a.s.
Op onze website via https://missionaireparochie.nl/ is de meest actuele informatie te vinden.
Wij houden onze ingeschreven deelnemers op de hoogte.
Aanmelden nog mogelijk
Rond de 1000 mensen hebben zich al aangemeld, maar er zijn nog plaatsen vrij.
Inschrijven kan via de website via https://missionaireparochie.nl/tickets-kopen
Als mensen uit onze Vijf Heiligen Parochie zich willen aanmelden, wilt u dan uw aanmelding ook laten
weten aan ons parochiesecretariaat te bereiken via info@naardekerk.nl
of telefoon 0162-680323. Zo kunnen we daar als groep aan deelnemen.
Voor wie is de conferentie?
Voor allen die de missionaire parochie een warm hart toedragen of deze willen leren kennen:
pastores, pastorale medewerkers, vrijwilligers en betrokkenen.
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Dan is er geluk
Als je een huis hebt en een haardje met wat blokken,
als je gestreken hemden hebt en schone sokken,
als er wat warmte om je heen is en wat blommen
en je hebt zo’n tof gevoel van laat nou de kat maar kommen.
Als je een mandje appelen hebt, oranjerode,
als je een tuintje hebt om zalig in te klooie,
als je een stoel hebt in de zon, een jofel strandje,
waar je een tukkie doet met in je hand een handje
Dan is er geluk. Ja, dan is er geluk.
Dan is er geluk. Pluk het geluk.
Als je een gabbertje hebt waarin je kunt geloven
en je hebt nog af en toe een beetje hulp van boven.
Als het koud is en je hebt een wollen deken
en je zet al maanden lang geen voet in apotheken.
Als in het park de rozen bloeien, hele chique,
waar net een fotograaf een bruidspaar staat te kieken.
Als op de dijk de eerste lammetjes weer grazen
of als opa honderd kaarsjes uit mot blazen.
Dan is er geluk. Dan is er geluk. Ja, dan is er geluk.
Pluk, pluk het geluk.
Als je nieuwe schoenen helemaal niet knellen,
als op Vaderdag de kinderen effe bellen,
als je het wonder ziet in honderdduizend dingen,
als je in het bad de Parelvissers ligt te zingen,
als je een papieren vlieger stijgen laat of dalen,
als in twee kinderogen van die lichtjes stralen,
als je mensen met boeketten rond ziet sjouwen,
op koperen bruiloften, op zilveren of gouden.
Dan is er geluk.
Op zondagmorgen in de stad een endje fietsen
en dan de hele lange zondag lekker nietsen.
Als het veertig graden is en dan hoor je dat het bad loopt
of als je in december met een sparretje door de stad loopt.
Als je elkaar nog altijd wat hebt te vertellen,
als je op een krantje ’s avonds pinda’s zit te pellen,
als je de trieste televisie best kunt missen
en liever kijkt naar een aquarium met vissen.
Dan is er geluk. Dan is er geluk. Dan is er geluk. Dan is er geluk.
Dan is er geluk, geluk, geluk. Dan is er geluk, geluk.
Dan is er geluk, geluk, geluk. Dan is er geluk.
Toon Hermans Liedje ‘Dan is er geluk’ uit de conference van 1991
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Zoek je geluk niet in de macht waarmee je kunt domineren,
maar in de liefde waarmee je dienstbaar kunt zijn.' (Augustinus)

Mattheüs 5, 1-12 Het echte geluk
Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben.
Want voor hen is Gods nieuwe wereld.
Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben.
Want God zal hen troosten.
Het echte geluk is voor mensen die vriendelijk zijn.
Want aan hen zal God de aarde geven.
Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil, en die dat het allerbelangrijkste vinden.
Want God zal hun moeite belonen.
Het echte geluk is voor mensen die goed zijn voor anderen.
Want God zal goed zijn voor hen.
Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn.
Want zij zullen God zien.
Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten.
Want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Het echte geluk is voor mensen die lijden, omdat zij doen wat God wil.
Want voor hen is Gods nieuwe wereld.
Het echte geluk is voor jullie. Jullie zullen het moeilijk hebben, omdat je bij Mij hoort.
Misschien schelden de mensen je uit, of willen ze je gevangennemen.
Misschien vertellen ze allerlei leugens over je.
Als dat gebeurt, moet je blij zijn en vrolijk.
Want jullie krijgen een grote beloning in de hemel.

Nieuwsbrief VHP 90 zal verschijnen in het weekend van 12 en 13 februari 2022
Zelf kopij aanleveren voor onze nieuwsbrief kan ook, deze dient u te sturen naar:
info@naardekerk.nl
Neemt u ook eens een kijkje op de website van onze Vijf Heiligen Parochie: www.naardekerk.nl
Volg ons ook op Facebook.
Website Bisdom Breda: www.bisdombreda.nl
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