Rondom Antonius Abt, Bernardus,
Blasius, Gummarus en Willibrordus
Nieuwsbrief van de Vijf Heiligen Parochie Nr.104

27-28 augustus 2022

Vieringen in onze Vijf Heiligen Parochie
Zaterdag 27 augustus 2022 22e zondag door het jaar MIVA-collecte
H. Antonius Abtkerk Terheijden
19.00 uur Eucharistieviering P. Schellens scj.
Muziek en zang door een delegatie van Anthony Singers
Terheijden (AST)
e
Zondag 28 augustus 2022
22 zondag door het jaar MIVA-collecte
Seniorenpartner ‘de Wijngaerd’
Geen viering
Made
H. Gummaruskerk Wagenberg
9.30 uur Eucharistieviering P. Schellens scj.
Vakantiekoor van DrieKoren met organist J. Horbach
e
Zaterdag 3 september 2022 23 zondag door het jaar
H. Antonius Abtkerk Terheijden
19.00 uur Eucharistieviering R. van Bronswijk
Vakantiekoor DrieKoren met organist J. v. Opdorp.
Zondag 4 september 2022
23e zondag door het jaar
Seniorenpartner ‘de Wijngaerd’
9.30 uur Eucharistieviering R. van Bronswijk
Made
Organist J. Horbach. Lector: R. Tiekstra
H. Gummaruskerk Wagenberg
9.30 uur Woord en Communieviering G. v.d. Korput
Organist: J. v. Opdorp

Bereikbaarheid
Voor dringende zaken als uitvaarten en ziekenzegen
zijn we bereikbaar via 06 51 49 00 11.
Parochiesecretariaat
Het secretariaat van de Vijf Heiligen Parochie is gevestigd op het adres
Kerkstraat 6 4921 BB Made. Telefoon: 0162-682303 E-mail: info@naardekerk.nl
Kantoortijden: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur
Parochiekantoor Terheijden
Markstraat 2 4844 CR Terheijden. Telefoon: 076-5931216 E-mail: terheijden@naardekerk.nl
Kantoortijd: vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
Parochiekantoor Wagenberg
Dorpsstraat 56 4845 CG Wagenberg. Telefoon 076-5931236 E-mail: wagenberg@naardekerk.nl
Kantoortijd: dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur
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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 : 0162682303 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.

De toekomst van de Kerk
Pater Piet Schellens scj.
Over de toekomst van de Kerk in Nederland wordt verschillend gedacht. Sommige bisschoppen
zeggen, dat de Kerk zal inkrimpen tot een restgroep van trouwe volgzame katholieken, die de traditie
voortzetten. Ik vrees dat zo’n groep een fundamentalistisch karakter zal hebben en daar zit de
wereld niet op te wachten.
Wellicht is het een teken van deze tijd, dat er naast de traditionele parochies groepen ontstaan zoals
de Salvatorgroep in Den Bosch. Kritische gelovigen zoeken op veel plaatsen medegelovigen op om
samen het evangelie te vieren en Gods lof te zingen en elkaar te bemoedigen om te leven volgens de
evangelische waarden. Als er een priester aanwezig is, wordt de Eucharistie gevierd; anders
verzorgen ze zelf de dienst. Ik denk dat het belangrijk is voor de Kerk om in
contact te blijven met deze groepen en hen te betrekken bij het Synodale
Proces dat gaande is.
Er zijn twee stromingen die bijzondere aandacht verdienen. Misschien
gloort daar de toekomst. De eerste is de opkomst van de zogeheten
Stadskloosters. Er is onderzoek naar gedaan en men vond maar liefst 70
dergelijke initiatieven in Duitsland, België en Nederland. Een groep sterk
gemotiveerde christenen beleeft met elkaar het evangelie; een bont gezelschap van katholieken en
protestanten, gehuwd en ongehuwd, priester en leek, jong en oud. Zij staan open voor hun
stadsgenoten, die in onze materialistische cultuur zoeken naar spiritualiteit of in de individualistische
samenleving behoefte hebben aan gemeenschap, er bij horen. Een voorbeeld van zo’n stadsklooster
is Chemin Neuf in de Paulusabdij van Oosterhout.
De tweede Beweging is heel anders: zij zoeken hun heil in de natuur.
Het zijn ook oecumenische groepen met een sterke bijbelse
motivatie, die zich geroepen voelen om Gods schepping te
behoeden. Zij zijn niet zozeer bezig met dogmata en aanbidding,
maar zij beleven God in de natuur. Hun bekommernis gaat uit naar
het milieu en het klimaat , naar biologische landbouw en naar alles
wat paus Franciscus noemt in zijn encycliek Laudato Si. Volgens het dagblad Trouw zijn er wel
honderd van deze groepen en groepjes in Nederland; onder andere huist er een bij de Broeders van
Huijbergen.
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In plaats van te treuren om wat verloren ging, is het beter te letten op wat er nu gebeurt, wat er
opkomt en groeit en bloeit, hier en daar. Dan zullen we herkennen, wat Jezus heeft gezegd: “Ik zal
met u zijn alle dagen, tot aan het einde der tijden”.
Jezus wijst ons op de ontmoeting met God als het perspectief van ons leven.
Die ontmoeting werpt haar licht al vooruit en geeft richting aan onze dagen.
We vangen er af en toe een glimp van op. Denk aan een ‘toevallige’ ontmoeting, een groet die we
uitwisselen met een toevallige passant. Een anoniem, vlak gezicht klaart op en gaat stralen.
Het gewone wordt bijzonder.
Toewijding en aandacht zijn de houdingen waarmee we Gods toekomst al kunnen beleven.
(Emeritus-pastoor Han Akkermans)

MIVA-collecte 27 en 28 augustus
Medische zorg voor de meest
kwetsbaren in Tanzania
In veel landen zijn basisvoorzieningen als
gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar
voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er
lokale mensen die zich inzetten om anderen te
helpen. MIVA (Missie Verkeersmiddelenactie)
ondersteunt deze mensen met onmisbare
vervoers- en communicatiemiddelen.
Pionier Geoffrey zet zich in voor goede primaire gezondheidszorg in het westen van Tanzania.
Het ziekenhuis in Sumve biedt zorg aan mensen in een groot gebied. Bijna honderdduizend mensen
die verspreid over 24 dorpen wonen zijn voor gezondheidszorg afhankelijk van Geoffry’s ziekenhuis.
“Het is het belangrijkste dat we voorkomen dat mensen ziek worden,” zegt Geoffrey.
Met een auto die hij eerder met steun van MIVA aanschafte doet hij aan zogeheten ‘outreach’missies: doktoren en verpleegkundigen reizen af naar de omliggende dorpen om de inwoners voor te
lichten over hygiëne, ziektes, virussen en levensstijl. Geoffrey: “We vertellen mensen over hoe ze
ziektes, zoals diabetes en corona, kunnen voorkomen.”
Aangezien het ziekenhuis in Sumve geen intensive care heeft, moeten patiënten soms met spoed
naar een groter ziekenhuis in Mwanza.
“Dat is een rit van 58 kilometer,” legt Geoffrey uit. “Met de auto
van MIVA zijn we daar ruim een half uur sneller dan voorheen. Dat
betekent soms het verschil tussen leven en dood.”
Omdat Geoffrey de auto nu niet volledig kan inzetten als
ambulance, vraagt hij aan MIVA een extra auto. Zo kan hij de hulp
aan de gemeenschap nog verder verbeteren.
Helpt u daaraan mee door uw gift in de collecte in de kerken of door het storten van een bijdrage
op NL42 INGB 0000 0029 50?
Namens Geoffrey en MIVA hartelijk dank!.
Terugblik caritascollecte juli
De caritascollecte in juli voor het diaconaal ondersteuningswerk in het bisdom Breda heeft in onze
parochie € 99,75 opgebracht.
Dank voor uw bijdrage.
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Antonius Abt Terheijden opent ook deze zomer de deuren
In de maanden juni tot en met september is de H. Antonius Abtkerk
op zaterdagmiddag van 13.00 uur tot 16.30 uur gratis te bezoeken.
Torenbeklimming:
Elke eerste zaterdag van de maand kunt u onder begeleiding de toren in.
Video-rondleiding :
Door bordjes met QR-code te scannen met de mobiele telefoon krijgt u de
nodige uitleg, maar er zijn ook gidsen aanwezig, die u met plezier de nodige
uitleg geven.
De kleinere kerkruimte is uiteraard ook te bezoeken met o.a. de bijzondere
glas-in-loodramen in het priesterkoor, een kleine tentoonstelling, en ook
met de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken.
Elke zaterdag is daar een viering om 19.00 uur.
Expositie van lokale kunstenaars:
Lokale kunstenaars tonen u in zaal ‘de Abt’ de resultaten van hun creatieve vaardigheid.
De komende weken zijn dat:
27 augustus
3 september
10 en 11 september
17 september
24 september

Marian Breedijk & Marie Jose Dirkse
Elly en Douwe Rijpsma
Dhr. A. de ligt
Yvonne van Oosterhout
Nelleke Nauta
Jolanda Schets
Monique en Vittorio Dorigo
Margriet van Vliet

Vilt & ecoprint textielkunst
Portretten, schilderijen
Bespelen orgel
Schilderijen
Geschilderd porselein
Naaldkunst & quilts
Viltwerk, schilderijen & beelden
Mixed Media

Als je water drinkt, herinner je dan steeds de bron waarvan het komt.

Het spel kaarten
‘Het spel kaarten’ is een lied van Gerard de
Vries, een lied dat een aantal van u zich nog
wel zult herinneren. De tekst wordt niet
gezongen, maar gewoon uitgesproken.
Dat noemen we parlando.
Hij vertelt het verhaal dat hij , als soldaat, in
de kerk betrapt werd met een spel kaarten,
terwijl anderen de rozenkrans baden of lazen
in hun kerkboek.
Toen hij voor de officier van de militaire
politie moest verschijnen, legde hij zijn beweegredenen als volgt uit:
"Kijk luitenant, als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik dat er maar één God is,
en de 2 vertelt me dat de bijbel in twee delen verdeeld is: het oude en het nieuwe testament.
Als ik de 3 zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
De 4 herinnert me aan de vier evangelisten die het woord predikten: Mattheus, Marcus, Lucas en
Johannes.
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De 5 doet me denken aan de vijf wijze maagden die hun lamp brandend hielden en gespaard bleven.
Vijf van de tien waren dwaas en werden verstoten; de overige vijf bleven gespaard.
6, dat zijn de zes dagen waarin God de hemel en de aarde heeft gemaakt.
7 herinnert me aan de zevende dag, de rustdag.
De 8 doet me denken aan de acht mensen die gered werden toen de aarde vernietigd werd.
Het waren Noach, z'n vrouw, z'n zonen en hun vrouwen.
Bij de 9 denk ik aan de melaatsen die Jezus reinigde van de zonden, en negen van de tien bedankten
Hem zelfs niet.
Bij 10 denk ik aan de tien geboden die Mozes op de stenen tafelen ontving.
Zie ik de koning, dan weet ik dat er slechts 1 grote Koning is.
De vrouw herinnert me aan moeder Maria, Koningin van de hemel.
De boer van het spel is de duivel.
Als ik de tekens op de kaarten tel dan kom ik tot 365, de dagen van het jaar.
Er zijn 52 kaarten, de weken van het jaar. Vier kleuren zijn er: vier weken in een maand.
Er zijn twaalf kaarten met een afbeelding, dat wil dus zeggen: twaalf maanden in een jaar.
Ook zijn er dertien troeven in een spel, dertien weken in een kwartaal.
Ziet u luitenant, m'n speelkaarten betekenen voor mij een bijbel, een almanak en een kerkboek
tegelijk “.
Open de link: Een spel kaarten
Je voelt je nooit zó aan vakantie toe als de week erna ( Ben Lindeboom)

70 jaar geprofest
Op donderdag 8 september 2022 hoopt pater Piet
Schellens, onze zeer gewaardeerde assistent in het
weekend, het feit te herdenken dat hij 70 jaar geleden
geprofest werd bij de Priesters van het H. Hart (scj).
Een jubileum waarmee wij hem van harte
feliciteren.
Piet Schellens is lid van de Priesters
van het H. Hart. De Priesters van het H. Hart is
een van origine Franse congregatie, gesticht in
1877 door Leo Dehon. Deze congregatie groeide
uit tot een internationale orde. In 1911 kwam er
ook een Nederlandse afdeling, dat noemen we
een provincie. Nu vormt de Nederlandse provincie
een confederatie met de Vlaamse provincie.
Tot de werkterreinen van de Priesters van het
H. Hart behoorden onderwijs
( o.a. gymnasium Juvenaat in Bergen op Zoom ) , parochiewerk,
het verzorgen van retraites en volksmissies. Het merendeel van
de leden is nu pensioengerechtigd, maar zij steken op
verschillende terreinen van pastoraat zeker nog een handje
toe, waar we heel dankbaar voor zijn. De Priesters van het H.
Hart waren ook een aantal jaren verantwoordelijk voor de
pastorale zorg in de regio Made en een kleine groep van hen
woonde op de pastorie in de Kerkstraat, ook pastor Bert Bakker
in Terheijden was een van hen. Ook jonge mannen uit onze regio traden in bij de Priesters van het H.
Hart, zoals Jac. van Alphen, Adrianus Hop, Michaël Rasenberg en Gerard de Kroon uit Wagenberg.
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Piet Schellens was eerder ook al als weekend-assistent werkzaam in Terheijden, later werd hij daar
als zodanig opgevolgd door zijn confrater Rein van Langen en sinds Piet Schellens in 2018 in
Teteringen kwam wonen, komt hij nu in de gehele Vijf Heiligen Parochie assisteren.
Met welluidende stem gaat hij voor in een viering, met een persoonlijke noot en een kwinkslag op
zijn tijd, zijn preken staan dicht bij de mensen , hij is nog vol vuur.
‘Ik hou van het katholiek geloof met zijn vele verhalen, kunstwerken en rituelen om God te vinden’
( Piet Schellens )
Piet Schellens werd op 22-12-57 in Nijmegen tot priester gewijd.
Daarna volgde hij een studie pastorale theologie in Rome.
Van 1963 tot 1969 was hij algemeen directeur van het Sint Franciscus Liefdewerk te Amsterdam.
Daarna was hij tot 1973 ziekenhuispastor te Zaandam en deken van de Zaanstreek.
Van 1973 tot 1988 was hij pastoor van Langedijk en vanaf 1984 tot 1988 deken van Alkmaar.
In 1988 werd hij provinciaal overste van zijn congregatie en kwam daardoor in Breda te wonen.
Daarna verhuisde hij in 1994 naar het H. Hartklooster in Asten om daar rector te worden. Naast
rector was hij ook assistent in de parochiekerk van Asten om er in 2000 pastoor te worden, van 2006
tot 2008 was hij pastoor van de grotere gefuseerde Angelusparochie aldaar.
In 2018 komt hij met zijn medebroeders vanuit Asten in Park Zuiderhout te Teteringen wonen en
wordt dan assistent binnen de gehele Vijf Heiligen Parochie.
Hij heeft ook meerdere boeken geschreven over zijn pastorale werk en ook enkele boeken met
overwegingen bij de geestelijke kunstwerken over Bijbelverhalen van zijn medebroeder Herman
Falke. Deze overwegingen zijn te vinden op de website https://scj.nl

Waar had hij het over?
In West-Friesland ondervroeg een argwanende vader zijn zoon:
“Ben je in de kerk geweest? “.
“Ja, vader” “Wie heeft er dan gepreekt?”
“De kapelaan”.
“En waar preekte hij over?”
“Over zonde en zo’.
“En , wat heeft hij er over gezegd?”
“Hij was er hartstikke tegen”.
( Uit de overweging ‘de preek’ van pater Piet Schellens)

Wat is professie eigenlijk?
Bij professie denken we meestal aan wat iemand doet om je geld te verdienen, maar professie
betekent ook het afleggen van je kloostergeloften.
Om lid te worden van een kloostergemeenschap moet men verschillende stappen zetten.
Je meldt je aan bij een bepaalde kloostergemeenschap, voor wat betreft toelating wordt er gekeken
naar de leeftijd, de nodige vooropleiding en er wordt toch wel van je gevraagd dat je gedoopt en
gevormd bent.
Eenmaal toegelaten bij bijvoorbeeld de Priesters van het H. Hart volgt een periode
van drie maanden. Dit noemen we postulaat, een eerste proefperiode. Na die drie maanden volgt
het noviciaat , de tweede proefperiode en die duurt een jaar.
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Tijdens deze gehele proefperiode kan zowel de kandidaat als de kloostergemeenschap beslissen of
het kloosterleven toch wel iets voor hem is of niet.
Na deze proefperiode kan iemand plechtig worden opgenomen in de kloostergemeenschap door het
afleggen van drie geloften ( gehoorzaamheid , armoede en zuiverheid (celibaat).
Nu start een periode van drie jaar , de periode van tijdelijke professie.
Na die drie jaar volgt de professie voor het leven, ook wel eeuwige geloften genoemd.
Opgenomen worden in een kloostergemeenschap gaat dus echt niet over een nacht ijs.
(Met dank aan Koos de Rooij scj en L. van Bussel)
Mocht u pater Piet willen feliciteren met zijn jubileum, dan kan dat digitaal via info@naardekerk.nl of
door een kaart in de bus te stoppen op het adres Kerkstraat 6 te Made.
Wij zorgen dan dat de felicitaties bij hem terecht komen.

Het gelukkigst is de mens die er het minst prijs op stelt het te worden ( Godfried Bomans)

Jong geleerd, oud gedaan of
wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Rita Rullens zorgt voor de bloemversiering in de
Gummaruskerk, de kleinzoon mocht met oma mee
naar de kerk , keek zijn ogen uit en beroerde ook even de
toetsen van het orgel, een organist in spé.

Weten jullie waar het over gaat?
Nasreddin Hodja beklom elke week de preekstoel in de moskee om als voorganger de vrijdagpreek te
houden. Op een keer had hij er genoeg van.
Halverwege de preekstoel vroeg hij aan zijn gehoor: “Weten jullie waar het over gaat?”
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“Nee,” antwoordden de mensen in de moskee. “Nou, dan ga ik maar,” zei de Hodja. “Het heeft geen
zin om een verhaal te houden tegen onwetenden.” De volgende week klom hij weer omhoog tot hij
halverwege zei: “Weten jullie waar het over gaat?” “Ja,” riepen de mensen in koor.
“Als jullie het toch al weten, waarom zou ik dan mijn tijd en die van jullie verspillen door het nog een
keer te zeggen?” was het antwoord van de onwillige Hodja. En weer ging iedereen naar huis zonder
vrijdagpreek gehoord te hebben. Dit werd de mensen in het dorp te gortig. Ze spraken af dat de
komende vrijdag de helft van de mensen het ene antwoord zou geven, en de andere helft het
andere. Dus op de vraag die vrijdag: “Weten jullie waar het over gaat?” riep de ene helft van het
publiek ‘ja’ en de andere helft ‘nee’. “Dan weet ik goed gemaakt”, zei de Hodja, “dan moeten de
mensen die het weten hun kennis delen met de mensen die het niet weten.”
Nasreddin Hodja was een islamitische geestelijke uit de middeleeuwen. Hij was ook filosoof en staat
in de hele islamitische wereld bekend om de verhalen en anekdoten rond zijn persoon.

Lopend Vuurtje
Goed nieuws voor de tieners die in
2020 en 2021 het heilig Vormsel
hebben ontvangen, of dit
(school)jaar nog aan de beurt zijn:
op zaterdag 15 oktober 2022 wordt
er weer de vormelingendag Lopend
Vuurtje gehouden. De plaats van
samenkomst is Bergen op Zoom. De
laatste keer dat de vormelingendag
kon doorgaan, was in 2019.
De dag begint om 10:00 uur met
een eucharistieviering in de Lourdeskerk van Bergen op Zoom. Na een gezamenlijke lunch is er volop
ruimte voor ontmoeting en wordt een uitdagend vlammenspel gedaan. Voor ouders, verzorgers en
begeleiders is er een moment van groepsgesprek. Aan het einde van het programma,
vanaf 13:30 uur, krijgen de deelnemers een persoonlijke zegen.

Het vormsel
In totaal zijn er zeven sacramenten binnen de katholieke kerk.
Het zijn zeven scharnierpunten in je geloofsleven,
momenten waarop je bijzonder met God verbonden bent.
Het doopsel, het vormsel, de heilige communie of de
eucharistie, de biecht of het sacrament van verzoening, de
ziekenzalving, de priesterwijding en het huwelijk.
Vervolg van het doopsel
Bij het doopsel stap je eigenlijk in het geloofsleven, hoewel bij de meeste dopelingen van echt
stappen nog geen sprake is. Een volgende stap is dan het vormsel,
een beetje populair gezegd doopsel 2.0. Bij het vormsel spelen twee handelingen een grote rol en
dat zijn de handoplegging en de zalving met chrisma.
De handoplegging is een teken van Gods Goede Geest die je kracht geeft.
Met Pinksteren waren de apostelen de eersten die zich gegrepen voelden door de Geest en ze gaven
die door aan de in Jeruzalem verzamelde mensen door hen de handen op te leggen
en hoewel die mensen allemaal een verschillende taal spraken , begrepen ze het wel.
De zalving is een samenwerkingsovereenkomst tussen de vormeling en Jezus. Je kiest er voor om in
je leven het doen en laten van Jezus als inspiratiebron te nemen, je treedt in Zijn voetsporen.
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Vormsel in de praktijk
Het vormsel wordt meestal toegediend als de kinderen in groep 7 of groep 8 zitten.
De kinderen die gevormd worden kennen, net zoals bij de Eerste Heilige Communie, een
voorbereidingstraject dat gedragen wordt door de parochie en de ouders.
Vaak werken parochies hierbij samen.
Zo heeft onze Vijf Heiligen Parochie wat betreft het vormsel samengewerkt met de Maria
Magdalenaparochie van Breda-West en Prinsenbeek.
Bij de voorbereiding voeren de kandidaat-vormelingen ook actie voor een goed doel, door
bijvoorbeeld een sponsorloop te organiseren.
Vormselviering
De uiteindelijke vormselviering wordt voorgegaan door de bisschop of een priester die daar door de
bisschop voor is aangewezen. Belangrijke elementen in de vormselviering zijn de hernieuwing van de
doopbeloften ( de doopkaarsen van de vormelingen spelen ook een rol in de viering) , de afroeping
door de voorganger van de gaven van de Heilige Geest over de vormelingen, de handoplegging en de
zalving. Tijdens de zalving leggen de ouders hun hand op de schouders van hun kind.
De zeven gaven van de Heilige Geest zijn:
Wijsheid, inzicht, raad , sterkte, kennis, vroomheid, ontzag voor God.

Verdere informatie over het vormsel is te verkrijgen op het
parochiesecretariaat te Made via info@naardekerk.nl

Gebed
Een man fluisterde: 'God, spreek tot mij.'
Een vogel floot, maar de man hoorde het niet.
Daarom schreeuwde de man: 'God, spreek tot mij.'
De donder rolde door de lucht, maar de man hoorde het niet.
De man keek rond en zei: 'God, laat me u zien.'
Een ster scheen fel, maar de man zag het niet.
En de man schreeuwde: 'God, laat me een wonder zien.'
Nieuw leven werd geboren, maar de man had er geen weet van.
Daarom schreeuwde de man wanhopig:
' Raak me aan Heer, en laat me weten dat u hier bent!'
Daarop reikte God naar de aarde en raakte de man aan,
maar de man veegde de vlinder van zijn jas en liep door.
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Wanneer een probleem je pad kruist, verander dan je richting, maar niet je bestemming
( Zig Ziglar)

Kruis van de Wereldjongerendagen ( WJD)
op tournee
Vlak voor de eerste editie van de
Wereldjongerendagen in 1983 gaf
paus Johannes Paulus II een groot houten
kruis aan de jongeren om daarmee
gezamenlijk in geloof op te trekken naar de
WJD. De komende Wereldjongerendagen zijn van
1 t/m 6 augustus 2023 in Lissabon, Portugal.
Tijd om ons voor te bereiden.
Van 14 oktober tot 6 november 2022 trekt het kruis door Nederland en op zaterdag 22 oktober 2022
is het kruis in het Bisdom Breda en wel in Bergen op Zoom en Breda.
Ben je tiener of jongere? Dan ben je van harte uitgenodigd.
Het programma ziet er als volgt uit:

Bergen op Zoom

Breda

Gertrudiskerk, Grote Markt 10
Aankomst van het kruis rond 10.00 uur.
Ontmoeting en uitleg over het kruis en de
Wereldjongerendagen.
Feestelijke eucharistieviering.
Kruis uitzwaaien
Gezellige lunch

Aankomst van het kruis in Ginneken
rond 14.00 uur.
Het kruis wordt naar de Antoniuskathedraal
gedragen in het centrum van Breda, waarna een
internationale eucharistieviering.
Ontmoeting met bisschop Liesen.
Samen eten.
Avond met zang en gebed rond het kruis

Info en aanmelden: www.sintfranciscuscentrum.nl/wjdkruis
De eucharistie hoort bij het leven en doordringt ons leven. Als we de kerk uitgaan, nemen we de
zegen, de goede woorden en de eucharistie mee ons leven in, daar waar we zijn, daar waar we
wonen, waar we boodschappen doen, waar we sporten. De frontlinie van onze geloofsgemeenschap
loopt niet over het altaar of door de pastorie. De frontlinie van het christen zijn is daar waar het
christelijk leven geleefd wordt. En dat is dus ook in de supermarkt, op het werk en in de buurt,
overal waar mensen christen zijn.
(Arjen Bultsma, pastoor in Bolsward en vicaris van het bisdom Groningen-Leeuwarden)

Diocesane eucharistieviering voor vrede
in Bergen op Zoom
Vicaris Paul Verbeek
Graag gaan we in op de uitnodiging van paus Franciscus om op woensdag 14 september,
het feest van de Kruisverheffing, speciaal te bidden voor de vrede in de Oekraïne en alle
andere plaatsen, die door oorlogsgeweld worden getroffen.
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We willen u uitnodigen voor een diocesane eucharistieviering in de St. Gertrudiskerk te
Bergen op Zoom om 10.00 uur.
Hierna is er gelegenheid tot aanbidding van het heilig
Sacrament. Om 12.00 uur sluiten we de gebedsbijeenkomst
af op de Grote Markt door het loslaten van
de vredesduiven.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar Bergen op Zoom te
komen, dan kunt u de viering meevolgen via livestream van
kerkdienstgemist.nl
U kunt die dag natuurlijk altijd een persoonlijk moment kiezen
om extra te bidden voor de vrede.

Het feest van de Kruisverheffing
Dan komt er een uitnodiging voor een diocesane eucharistieviering
op het feest van de Kruisverheffing. Maar wat houdt het feest van
de Kruisverheffing eigenlijk in?
Het feest wordt gevierd op 14 september , niet alleen in de
katholieke kerk, maar ook in de Oosters-orthodoxe kerk , de
Anglicaanse kerk en sommige Lutherse kerken.
Legendarische achtergrond
Het feest gaat terug tot de zogenoemde Helenalegende.
Deze legende beschrijft hoe de heilige keizerin Helena, de moeder
van keizer Constantijn de Grote, rond het jaar 325 een visioen zou
hebben gehad. Daarin werd haar opgedragen naar Jeruzalem te trekken om aldaar het Kruis waaraan
Christus was gestorven te gaan vinden.
Haar reis naar Jeruzalem zou een ware triomftocht zijn geworden, waarbij zij - hier en daar kerken
stichtend - ook de relikwieën van de Drie Koningen zou hebben gevonden. Belangrijker was haar
vondst van het graf van Christus (waarboven haar zoon keizer Constantijn vervolgens de HeiligGrafkerk liet verheffen) en de vondst van delen van het Heilig Kruis.
De gedachtenis aan het vinden van het Heilig Kruis werd al snel een feest in de Katholieke Kerk
en wordt gevierd op 3 mei.
Keizerin Helena nam de overblijfselen van het kruis deels mee naar Constantinopel en Rome.
In Rome worden ze bewaard in de basiliek van Santa Croce in Gerusalemme, een kerk die deels werd
gebouwd naast en boven de overblijfselen van het paleis van Helena.

14 september
Hoewel het onbekend is wanneer het feest van Kruisverheffing werd ingesteld, is duidelijk dat de
datum van 14 september is gekozen omdat 13 september de wijdingsdag is van de Heilig-Grafkerk in
Jeruzalem.
Daags na de herdenking van deze wijding werd steeds het Heilig Kruis vereerd, niet zozeer als
herinnering aan het lijden van Christus, maar als aanbidding van het Kruis als teken van verlossing
van de mensheid.
Beeltenissen van het Kruis werden op die dag, letterlijk, omhoog gehouden om ze te tonen aan de
mensen. Vandaar de naam 'Kruisverheffing'.
Stel je doel hoog. Mis je de maan, dan grijp je allicht een ster.
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1952-2022
In 1952 stond zijn opa , kerkmeester Michiel Horrevoets , op
een kerkplein vol met bruidjes, misdienaars en priesters.
Het pas geplaatste orgel bij gelegenheid van het gouden
priesterfeest van pastoor – deken Van den Hout werd officieel
overhandigd aan de gouden jubilaris en opa Michiel hield op
het volle kerkplein een toespraak.
Op zondag 21 augustus 2022 werd de Bernarduskerk aan de
eredienst onttrokken en deed kleinzoon en vrijwilliger Ad na
een indrukwekkende slotviering de deur op slot.
Het kan verkeren, de tijden veranderen,
onze kerken worden te groot,
terwijl de Bernarduskerk juist gebouwd werd ,
omdat zijn voorganger te klein was.

Diocesane onderscheiding
Tijdens de slotviering in de Bernarduskerk op zondag 21 augustus kreeg koster Kees Kooijman de
diocesane onderscheiding van het Bisdom Breda uitgereikt. De onderscheiding is in 2016 in het leven
geroepen door bisschop Jan Liesen en is bedoeld voor hen die zich binnen het bisdom minstens tien
jaar lang op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor geloof en kerk op diocesaan,
parochieel of binnen het vicariaat. Nou, minstens 10 jaar jezelf verdienstelijk maken? Kees is bij ons
al bijna 50 jaar actief als koster in de Bernarduskerk. Geloof speelt voor Kees een grote rol en hij
heeft dan ook al veel bedevaartplaatsen bezocht. Met het sluiten van de Bernarduskerk heeft Kees
besloten om vanwege gezondheidsredenen te stoppen met zijn vrijwilligerswerk. Met het uitreiken
van de onderscheiding aan Kees , zo zei pastoor Ronald van Bronswijk, worden als het ware al die
vele vrijwilligers geëerd die binnen de Bernarduskerk actief waren en zijn.
Tegelijk met Kees nam ook hulpkoster Dave Brons afscheid. Voor Kees en Dave veel dank voor hun
vrijwilligerswerk in de Bernarduskerk en het allerbeste gewenst

Maak je grote plannen voor later wat kleiner & begin nu.
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Aan de eredienst onttrokken

Zondag 21 augustus was het nog een geheel ander beeld, zoals in de jongste uitgave van het Carillon
te zien is. Het Bernarduskoor zong vol overgave de Kapellekesmis van Piet Loose onder leiding van
dirigent-organist Jos Akkermans in een drukbezette viering waarin ons gehele pastorale team
voorging, een viering met mensen van heinde en verre. Speciaal gekomen voor deze laatste viering,
waarin de Bernarduskerk aan de eredienst onttrokken werd. Geerten Kok van het bisdom Breda las
het bisschoppelijk decreet hierover voor, in preek en voorbede ging het uiteraard over de sluiting van
de kerk én hoe we nu verder gaan. We namen ook afscheid van dirigent-organist Jos Akkermans en
van het Bernarduskoor. We zijn hen veel dank verschuldigd voor het al die jaren opluisteren van de
liturgie met zang en muziek.
Het aan de eredienst onttrekken van hun kerk doet veel mensen toch echt wat.
De kerk van hun jeugd, waar ze gedoopt zijn, hun eerste communie deden, gevormd zijn,
elkaar het ja-woord gaven, wellicht nog gebiecht hebben, en waar afscheid genomen werd van
dierbaren. De Bernarduskerk was ook de plaats waar veel mensen als vrijwilliger actief waren en
waar ook een heel groot stuk sociale binding te vinden was.
Aan het eind van de viering werden het Allerheiligste , het Evangelieboek, het chrisma, wijwater en
wierook de kerk uitgedragen door pastoraal team, het parochiebestuur en parochianen uit Hooge
Zwaluwe, Made, Terheijden en Wagenberg. Ondertussen werd het Bernarduslied gezongen.
Dat nu Gods Geest ons zal vinden
en nieuw inspireren,
op voorspraak van Sint Bernardus
tot vrede ons keren.
Hij doet ons gaan, waar nog geen wegen bestaan.
De liefde zal het ons leren.
Zo klinkt het laatste couplet van dit lied. In die hoop gaan we op Made en in de gehele Vijf Heiligen
Parochie verder en we spannen ons ook in om het verhaal van God en ons mensen door te geven.
Het kerkgebouw van de H. Bernardus zal in Made het dorpsgezicht blijven bepalen en de plek
worden voor sociaal-culturele activiteiten in het Hart van Made.
Een groep vrijwilligers ( voor een van hen was het al de derde kerk)
heeft de kerk intussen leeggehaald, al eerder waren de bijruimtes door hen leeggehaald.
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Dat was een hele klus, maar door vereende krachten is die geklaard.
Bedankt voor alle hulp en support!
Maandag 29 augustus gaat Breda Bouw beginnen met de werkzaamheden, de Mariakapel is dan ook
niet meer toegankelijk. Over een voorlopige Mariakapel in de omgeving van de Bernarduskerk volgt
nog nadere informatie. Als straks de verbouwing van de Bernarduskerk afgerond is, is daarin ook
weer een Mariakapel te vinden.
Op weg naar een nieuwe kerkplek voor Made
In de schaduw van die oude Bernardus vinden we op Made straks weer een mooie kerkplek in de
Maria Magdalenakapel. Intussen vinden we gastvrij onthaal bij Seniorenpartner ‘de Wijngaerd’ voor
de weekendviering op Made , de eerste viering daar is 4 september a.s. Voor andere vieringen
kunnen we zolang terecht in de Gummaruskerk van Wagenberg en de Antonius Abtkerk van
Terheijden.

Herinneringsboekje H. Bernarduskerk, opname, fotoreportage
Op het parochiekantoor op het adres Kerkstraat 6 Made is een gratis herinneringsboekje rond de
sluiting van de kerk verkrijgbaar. In de vakantietijd op maandagochtend, woensdagochtend en
vrijdagochtend van 9.30 uur tot 11.30 uur en daarna ook op de dinsdagochtend.
Omroep Drimmelen heeft opnamen gemaakt van de laatste viering in de Bernarduskerk
en er is een mooie fotoreportage gemaakt.

Met je hart
Voelt u zich eenzaam? Staat u open om nieuwe mensen te ontmoeten? Zou
u wel eens iets willen ondernemen maar weet u niet met wie? Dan zijn de
ontmoetingen van Met je hart iets voor u.
Voor meer informatie zie: www.metjehart.nl
Hebt u interesse? Neem dan contact op via info@metjehart.nl

Fatima Bedevaart Zevenbergschen Hoek
Op donderdag 13 oktober 2022 is de jaarlijkse Fatima Bedevaart
in de H. Bartholomeuskerk in Zevenbergschen Hoek.
De kerk is om 13.30 uur open, waarna om 14.00 uur de Aanbidding en het
Rozenkransgebed zijn. Aansluitend is de Eucharistieviering die voorgegaan
wordt door pastoor Maickel Prasing en emeritus pastoor Peter de Rooij.
Het St. Ceciliakoor uit Zevenbergschen Hoek onder leiding van Kitty Lokate zal
voor de muzikale ondersteuning zorgen. Na afloop is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.
U bent van harte uitgenodigd.
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De DrieKoren gaan weer beginnen
Dameskoor Terheijden, Gummaruskoor Wagenberg en Herenkoor St. Antonius Abt Terheijden zijn
drie zelfstandige koren met leden uit Terheijden, Wagenberg, Oosterhout en Made.
Deze drie koren zingen vaak samen in vieringen, vandaar de naam DrieKoren.
Onze dirigent is Heino Vergouwen en op het orgel worden we begeleid
door Jos Horbach of John van Opdorp.
Op woensdag 7 september beginnen we weer met repeteren - van 19.30 uur tot 21.00 uurin de Gummaruskerk te Wagenberg.
Misschien heb je wel zin om je bij ons aan te sluiten? Dan is de start van het nieuwe zangseizoen een
mooie gelegenheid om dat te doen. Kom gerust maar eens sfeer proeven.

Bukken
De leerlingen van de wijze spraken over een moeilijke vraag: “Hoe komt het toch dat wij , mensen,
God maar zelden kunnen ontdekken?” Een van de leerlingen meende dat het lag aan het beperkte
verstand van mensen “Als wij knapper zouden zijn, zouden wij het geheim van de hemel beter
doorgronden”
Een andere leerling meende echter: “We zijn te druk bezig met aardse dingen. Als wij ons hart meer
op de hemel zouden richten, zouden wij God vanzelf ontdekken”.
Weer een andere leerling legde alle nadruk op geduld. “Als wij blijven uitzien naar een teken van de
hemel, zullen wij het ooit ontvangen”.
De drie leerlingen waren zo overtuigd van hun eigen gelijk dat zij het niet eens werden.
Ze besloten daarom naar hun leermeester te gaan. “Meester, we hebben een brandende vraag:
waarom kunnen wij God maar zelden ontdekken?”
Na enig nadenken sprak de wijze meester: “
Mensen ontdekken God maar zelden omdat zij
vergeten te bukken”.
De leerlingen keken hem verbaasd aan:
“Bukken?”
De meester knikte: “Alleen wie bukt en weer
leert kijken als een kind, zal God ontdekken: in
een bloem, een wond die geneest, een hand op
de schouder.
Mensen kijken meestal over God heen”.

Het verhaal van een kleine actieve parochie
Het verhaal van de kleine actieve parochie van Hooge Zwaluwe komt aan de
orde in ‘Kerkboek Hooge Zwaluwe, H. Willibrordusparochie 1865-2013’
van Julien Mariman en Pierre Gruca, verschenen op zondag 24 juli 2022.
Dit boek is verkrijgbaar op de parochiekantoren van onze parochie.
Prijs: € 5,-
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Natuur op de muur van de H. Antonius Abtkerk.

Ook de kleine zwanen in de Wagenbergse sloot worden
groot. (Foto Ad Akkermans)

Leer van andermans fouten, want het leven is te kort, om ze allemaal zelf te maken.
(K.Bruin)

Maandag 5 september gaan
de scholen weer beginnen.
Voor alle kinderen, leerkrachten
en ouders
een goed schooljaar gewenst!

Nieuwsbrief VHP 105 zal verschijnen in het weekend van 10 en 11 september 2022.
Zelf kopij aanleveren door koren, werkgroepen of op persoonlijke titel 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 onze parochie ook op Facebook.
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