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Vieringen in onze Vijf Heiligen Parochie
H. Antonius Abt kerk
H. Bernarduskerk
Terheijden
Made
Zondag 13 maart Tweede zondag van de Veertigdagentijd
Op zaterdag voorlopig geen
9.30 uur Woord en Communie
viering in Terheijden.
G. v.d. Korput
11.00 uur Eucharistie
Muziek en zang: Tempeliers
R. van Bronswijk
o.l.v. P. Baart
Muziek en zang:
Lector: L. Rullens
DrieKoren Terheijden/Wagenberg
o.l.v. H. Vergouwen.
Orgel: J. Horbach.
Zondag 20 maart 2022 Derde zondag van de Veertigdagentijd
09.30 uur Eucharistieviering
11.00 uur Eucharistie
P. Schellens scj.
R. van Bronswijk
Muziek en zang: Bernarduskoor
Gildeviering, overdracht nieuwe
o.l.v. J. Akkermans
gildeheer
Lector: G. v.d. Westen
Muziek en zang: DrieKoren
Terheijden/Wagenberg
o.l.v. H. Vergouwen.
Orgel: J. Horbach

H. Gummaruskerk
Wagenberg
9.30 uur Eucharistie
R. van Bronswijk
Muziek en zang:
H. Vergouwen en J. Horbach.

09.30 uur Eucharistie
R. van Bronswijk
Uitlegviering 1e H. Communie
Muziek en zang:
H. Vergouwen J. van Opdorp

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

Uit onze parochiekroniek
Op vrijdag 11 maart 2022 namen we in de Bernarduskerk afscheid
van Riet Peters (91), weduwe van Frans Vissers.
Ons medeleven met kinderen, kleinkinderen en familie, moge Riet rusten in vrede.
“De Veertigdagentijd nodigt ons uit tot bekering, tot verandering van mentaliteit, zodat het leven
zijn waarheid en schoonheid heeft, niet zozeer in het hebben als wel in het geven, niet zozeer in het
vergaren als wel in het zaaien van het goede en het samen delen.” ( Paus Franciscus)
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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.

Op weg naar PASEN
Giny van der Korput, pastoraal werker
Soms denk ik wel eens dat ons verlangen naar meer onze
ondergang zal zijn. Wij als moderne mensen willen alles
bezitten: een groot huis, een dure auto, een goede carrière,
succesvolle kinderen. We komen om in de overvloed, maar toch
is het nooit genoeg. Onze dorst kan niet gelest worden. De
aarde zucht en kreunt terwijl ze probeert de mens in alles te voorzien, maar ook zij raakt uitgeput.
Het is zeer terecht dat we voortdurend worden gewezen op de klimaatveranderingen die we allen de
afgelopen jaren al ervaren.
Toch lijkt het erop dat langzaam begint te dagen dat werkelijk geluk niet te vinden is in bezittingen,
geld of macht. Steeds vaker worden we opgeroepen om ons te bezinnen. Om onze ogen te openen
voor onze manier van consumeren en het leed te zien dat daar achter schuilt.
We worden ons steeds bewuster van onze impact op mens, dier en milieu.
In de vastentijd worden we uitgenodigd om hier extra aandacht aan te besteden, te proberen onze
verlangens los te laten en te leven met minder. Dan mogen we ervaren dat het leven lichter aanvoelt,
dat er ruimte komt. Ruimte voor diepgang en spiritualiteit.
Ruimte om echte aandacht te hebben voor een ander.
De afgelopen jaren heeft de coronapandemie ons leven grotendeels beheerst en we moeten de
verdere ontwikkelingen nog maar afwachten. Momenteel wordt ons leven grotendeels beheerst
door de inval van Rusland in Oekraïne en dat is heel begrijpelijk natuurlijk.
Nu ik dit artikel schrijf is het 7 maart 2022: landelijke actiedag Giro 555 “Samen in actie voor
Oekraïne”.
Wat fijn om te merken dat wij hier in Nederland blijk geven van onze grote (financiële)
betrokkenheid met de inwoners van Oekraïne.
Helaas zijn er al heel veel verliezers zoals de vele slachtoffers en alle andere mensen die worden
geraakt door het oorlogsgeweld in Oekraïne.
Laten we vooral in deze veertigdagentijd met onze gedachten bij hen zijn en bidden om recht en
gerechtigheid, hoop, vertrouwen en bovenal vrede. Zo kunnen wij op onze manier gehoor geven aan
Gods liefde die in het hart van ieder van ons is uitgegoten.
Ik wens u van harte veel liefde en wijsheid op weg naar PASEN.

2

Vrijdag 25 maart – zaterdag 26 maart: 24 uur voor de Heer
Onze parochie neemt dit jaar deel aan ’24 uur voor de Heer’.
Dit is een gebedsestafette van het Bisdom Breda, als onderdeel van de
Veertigdagentijd en voorbereiding op Pasen. De estafette zal starten op
vrijdag 25 maart om 12.00 uur tot 12.00 uur de volgende dag. De startplaats
is de kapel van zr. Marie Adolphine in Ossendrecht. Van 12.00 tot 14.00 uur
is daar gelegenheid voor gebed en bezinning tijdens een eucharistische
aanbidding. Tussen de start en de finish zal het stokje van gebed steeds
doorgegeven worden , steeds weer naar een andere parochie of klooster.
Op vrijdag 25 maart is het estafettestokje van gebed in onze Vijf Heiligen Parochie
en wel tussen 16.00 uur en 17.00 uur in de Mariakapel van de Bernarduskerk te Made.
U bent daar van harte welkom in een uur van eucharistische aanbidding met pastoor Ronald van
Bronswijk als voorganger.

De eerste dode in elke oorlog is het gezond verstand ( A. den Doolaard)

Vertrouwenspersonen van de Vijf Heiligen Parochie
Het lijkt al weer een eeuwigheid geleden dat het kerkbestuur u via
de nieuwsbrief informeerde over de aanstelling van twee
vertrouwenspersonen. Nellie en ik hadden het vaste voornemen
om snel kennis te maken met alle vrijwilligers en beroepskrachten
die in de Vijf Heiligen parochie zorg dragen voor de dagelijkse
goede gang van zaken. Wij realiseren ons namelijk dat een vertrouwenspersoon alleen dan naar
behoren kan functioneren als er ook daadwerkelijk vertrouwen ontstaat. Elkaar ontmoeten kan daar
goed aan bijdragen. Gelukkig is het ons in die beginfase gelukt om met verschillende werkgroepen
kennis te maken.
Die eerste kennismaking was voor ons een vruchtbare start. We mochten daar luisteren naar wensen
en ideeën. We hebben kunnen uitleggen wat een vertrouwenspersoon kan betekenen. Dat het niet
altijd gaat om zware vergrijpen. Ook genegeerd worden, niet gewaardeerd worden en pesterijtjes
onder het mom van een grap kunnen gevoelens van onveiligheid oproepen. We hebben kunnen
bespreken dat een melding strikt vertrouwelijk wordt behandeld en dat geen enkele melding gek of
vreemd is.
Toen zette de Coronapandemie het maatschappelijk en sociale leven op slot. Samenkomen was uit
den boze. Lopende afspraken moesten worden afgezegd en nieuwe konden niet worden gemaakt.
Ons aanvankelijk enthousiasme strandde noodgedwongen.
Bijna twee jaren later gaat langzaamaan de wereld weer open. We mogen weer samen rond de tafel
om elkaar fysiek te ontmoeten. Voor ons reden om de kennismakingsbezoeken nieuw leven in te
blazen. Onlangs hebben we met pastoor van Bronswijk kennisgemaakt. Wij kijken vooral uit naar de
bijeenkomsten met de werkgroepen die we nog niet hebben kunnen bezoeken.
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Binnenkort kunnen die werkgroepen een verzoek verwachten om met ons persoonlijk kennis te
maken. Tevens kunnen we het dan hebben over de taken van de vertrouwenspersoon in de Vijf
Heiligen Parochie.
Voor het zover is kunt u ook de website van de Vijf Heilige Parochie raadplegen www.naardekerk.nl .
U treft daar beleid, begripsomschrijvingen en protocollen aan de vertrouwenspersoon betreffende.
Mocht u ons eerder willen spreken dan meld ik u alvast onderaan dit schrijven onze bereikbaarheid
Intussen kijken wij uit naar de ontmoetingen met u en de werkgroepen.
Met vriendelijke groet,
Mevr. Nellie v.d Made
Telefoon: 0162-460195
E-mailadres: nvdmade@outlook.com
Dhr. Guus Neefs
Telefoon: 0162-686369/06-16637918
E-mailadres: amj.neefs@ziggo.nl
Wie zwijgt over het kwaad, werkt er mee samen ( Martin Luther King)

Vier Pasen weer in de kerk
Op Aswoensdag 2 maart ging de
website vierpasen.nl online.
Met deze website roepen de
Nederlandse bisschoppen samen met
de parochies op om Pasen 2022 weer
in de kerk te vieren.
De coronamaatregels zijn zo ver
versoepeld dat de parochies met
Pasen hun parochianen weer vrijuit
kunnen verwelkomen in de kerk.
De website vierpasen.nl helpt daarbij en geeft tips en inspiratie, ook voor de Veertigdagentijd,
de periode in voorbereiding op Pasen.
Een dag zonder lach is een verloren dag (Charlie Chaplin)

Oma loopt met haar kleinkind door het kerkgebouw.
Ze lopen door het zijpad naar achter, naar de Mariakapel.
Opeens staat haar kleinkind stil.
Ze heeft iets gezien en vraagt :
“Oma, hebben ze hier een poppenkast?”
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Gezegend in de naam van ……
Het is een mooi ritueel bij elke uitvaart.
Als de overledene voor de laatste keer het kerkgebouw wordt binnengebracht,
wordt hij of zij besprenkeld met wijwater.
De dode wordt voor de laatste keer verwelkomd door het noemen van de doopnamen en het gebruik
van wijwater is een herinnering aan die doop, een soort van bevestiging
dat de cirkel van het leven rond is.
Het geloof zegt ons dat de overledene vanaf nu voor altijd verbonden is met God.
Bij de absoute wordt de overledene nog eens besprenkeld en ook gebeurt dit op
de begraafplaats, alle goede dingen in drieën.
Maar ook bij een afscheid in het crematorium kan een zegening met wijwater plaatsvinden.
Al weer lang geleden werden op zondag de gelovigen voorafgaand aan de hoogmis besprenkeld met
wijwater, het koor zong dan het Asperges Me, behalve in de Paastijd, dan zong men het Vidi Aquam.
Nu gebeurt het besprenkelen met wijwater nog in de paasviering, als een verwijzing naar de doop.
Bij een huwelijksviering wordt wijwater gebruikt bij de zegening van de trouwringen, maar ook
dieren, tractoren, motoren, auto’s , nieuwe gebouwen , wielrenners aan de start en de hubkes
worden gezegend met wijwater.
Om te vragen om een goed verloop, met wijwater zegenen als uitdrukking van het geloof of de hoop
dat God met ons mee gaat.
Motorzegening 2019 door waarnemend pastoor
Vincent Schoenmakers. (Foto ontleend aan
KijkopDrimmelen)

“Je moet af en toe een knipoog naar boven geven om te danken voor een goede
afloop “ n.a.v. de motorzegening in 2019 uit BN/de Stem.

Bij alle kerkelijk erfgoed in onze parochie behoort ook deze bijzondere ‘wijwaterkwast’,
een sprenkelaar. Een steel met daaraan een bol met gaatjes erin. De bol kun je
opendraaien en in de bol zit een spons. Je doopt de bol in het wijwatervat en je kunt de
mensen zegenen. Lang geleden misschien wel ooit gebruikt, maar nu hebben we om te
zegenen echte wijwaterkwasten.

Vastenactie 2022: Je land is je leven
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.
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Dit jaar staat het thema ‘Je land is je leven’ centraal.
Dagelijks worden mensen over de hele wereld uit hun huizen verdreven door oorlog en geweld. Of
uit hun huis gezet omdat een overheid of grote onderneming zijn oog heeft laten vallen op de
kostbare grond waar ze wonen. Er komt dan een palmolieplantage of sojavelden, mijnbouw of er
staat een grote waterkrachtcentrale gepland. Die uitzettingen gaan vaak gepaard met veel
intimidatie en zelfs geweld.
Vastenactie ondersteunt dit jaar mensen die bedreigd worden in hun landrechten en daardoor geen
middelen van bestaan meer hebben o.a. kleine boeren in Guatemala en Brazilië
en vluchtelingen uit Syrië in Libanon.
Via lokale hulporganisaties geeft Vastenactie juridische ondersteuning aan gemeenschappen.
Procedures bij de rechtbank duren lang en de tegenstander is vaak machtig.
Financiële en juridische ondersteuning is dan onmisbaar om landrechten veilig te stellen.
Maar Vastenactie helpt ook op een andere manier: door gemeenschappen te helpen een nieuw
bestaan op te bouwen op hun land, zoals hulp bij de reparatie van het drinkwatersysteem,
landbouwtrainingen of de aanschaf van kassen en bijenkorven.
Help Vastenactie mensen te ondersteunen voor een goed leven op hun land.
Dit kan door een gift in de kerken van de Vijf Heiligen Parochie of door een bijdrage te storten op
de rekening van Vastenactie NL21 INGB 000 000 5850.
Tijdens de vieringen in de Veertigdagentijd besteden we steeds aandacht aan de Vastenactie,
middels speciale teksten, de kaars van de Vastenactie wordt aangestoken en in onze kerken is een
speciale hoek met informatiemateriaal over de Vastenactie.
Vastenactielied
In elke weekendviering in de Veertigdagentijd zingen we ook altijd een speciaal lied
b.g.v. de Vastenactie en dat is dit jaar:
‘WONEN OVERAL’
Wonen overal nergens thuis,
Aarde, mijn aarde, mijn moeders huis.
Vallende sterren, de schim van de maan,
Mensen die opstaan en leven gaan,
Mensen, veel geluk.
Wonen overal even thuis
Handel en wandel en huis na huis
Loven en bieden op waarheid en waan,
Wagen en winnen en verder gaan
Mensen, veel geluk.
Wonen overal bijna thuis
Aarde mijn hemel mijn vadershuis
Stijgende sterren, de lach van de maan
Mensen die dromend een stem verstaan
Mensen, veel geluk.
Tekst: Huub Oosterhuis
Melodie: Suze Naanje
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Het koor is géén kerkkoor!
Pierre Gruca
In het Carillon van woensdag 23 februari 2022 staat een artikel van dirigent Peter Ligthart van
Vrouwenkoor Amor Musae en Made’s Mannenkoor waarin hij een oproep doet
voor nieuwe leden bij beide koren.
Hij geeft een beschrijving van een repetitieavond. Deze bestaat uit twee delen met daartussen een
pauze van 20 minuten. De repetitie verloopt voortvarend in een ontspannen sfeer, waarbij zeker ook
ruimte is voor humor. Het koor is géén kerkkoor, besluit Peter zijn beschrijving.
Vindt Peter, dat er bij onze kerkkoren geen ontspannen sfeer en geen humor
te vinden zijn, dat we een gezelschap van gesteven en gestreken gezichten zijn?
Nou, de 7 koren die in onze kerken zingen, hebben ook een pauze of een nazit,
organiseren BBQ’s , uitstapjes voor de leden, er worden jubilarissen in het zonnetje
gezet, er is een koorblad, aandacht voor lief en leed van de leden, etc. en tijdens de
repetities wordt er bij ons ook gelachen.
De dirigent stimuleert ons om veel liederen met een lachend gezicht
en vrolijk gemoed te zingen. Ja, Peter, dat moeten we bekennen, we kijken wel eens te ernstig
tijdens het zingen.
Wat het repertoire betreft, dan mogen we hiervoor gerust het woord veelzijdig gebruiken:
Gregoriaans, meerstemmig, eenstemmig, popmuziek, klassiek, Nederlandstalig, Latijn, Frans, Duits
en Engels. Een zeer gevarieerd menu dat wij brengen in vieringen in de kerk, maar ook bij andere
gelegenheden.
De coronapandemie heeft de zeven koren in onze Vijf Heiligen Parochie bijna twee jaar zowat op
non-actief gezet.
Anthony Singers Terheijden, Bernarduskoor, Blasiuskoor, Dameskoor Terheijden, Gummaruskoor,
Herenkoor Antonius Abt Terheijden en Tempeliers , de koren van onze volkorenparochie, zijn er klaar
voor, nu het weer kan.
Het is fijn dat we over zoveel koren kunnen beschikken. Nieuwe leden zijn uiteraard van harte
welkom. Komt u gewoon eens een keer vrijblijvend naar een repetitie.
Ik ben van na de oorlog en wil dat graag zo houden.

Semana Santa, beelden vol passie!
Een fototentoonstelling in de basiliek Sint Jan de Doper in Oosterhout
Elk jaar trekken in Spanje in de week voor Pasen dag na dag kleurrijke processies door de
steden. Een eeuwenoude traditie, een mysterieuze Kruisgang die aan actualiteit nog niets
heeft ingeboet. Een verhaal over leven en dood, over macht en mededogen. De Bossche
fotograaf Frans Artz maakte prachtige foto’s van processies tijdens de Semana Santa
( Goede Week) in Málaga. Deze foto’s zijn vanaf half maart te zien in de basiliek
Sint Jan de Doper. De combinatie van deze foto’s met de kruisweg in de Oosterhoutse basiliek
van de Oosterhoutse schilder Albert Verschuuren laat zien dat eenzelfde traditie, niet zo ver
van ons vandaan, toch zo anders wordt beleefd.
Te zien op: de vrijdagen 18 maart, 25 maart, 1 april en 8 april, de zaterdagen 19 maart, 26
maart, 2 april en 9 april en de zondagen 20 maart, 27 maart, 3 april, 10 april.
Telkens van 14.00 uur tot 17.00 uur.
Sint- Jansbasiliek, Markt 17 te Oosterhout, ingang via de toren.
De toegang is gratis, een vrije gift is van harte welkom!
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Jubilaris in het Blasiuskerkkoor.
Ria Horrevoets zingt al 40 jaar het hoogste
lied bij het Blasiuskerkkoor en dat doet ze
met heel veel plezier. Ria slaat geen enkele
repetitie over en ook bij de diensten is ze
altijd aanwezig.
Er zijn in die 40 jaar vele veranderingen
geweest zowel als in de kerk als in ons koor,
maar Ria is het koor altijd trouw gebleven.
Zo heeft Ria ook vele goede ideeën waar
ons koor dankbaar gebruik van maakt en
daarom heeft het Blasiuskerkkoor
haar in de bloemetjes gezet.
Het Blasiuskerkkoor
repeteert iedere
donderavond
in SCC de Mayboom
van 19.30 uur tot 21.00
uur onder leiding van de
heer Heino Vergouwen.
Ria, van harte proficiat!
Ook lid worden?
Heeft u interesse om lid te worden van ons koor? Kom gerust eens naar ons de luisteren.
Of neem contact op met Tonny Mureau tel 0162- 682638.
Je kunt voor geld de mooiste hond kopen,
maar niet het kwispelen van zijn staart ( Josh Billings)

Madese kapelaan voor de rechtbank
Vanaf 1648 was er een verbod op het uitoefenen van de katholieke eredienst, alle katholieke
kerkgebouwen waren overgegaan naar de ware Christelijke Gereformeerde Religie,
zoals dat toen gezegd werd. Dat was ook gebeurd met de kerken van Made en Terheijden.
Katholieken mochten alleen samenkomen in schuurkerken. Kerken die niet als kerk te herkennen
waren, maar bedevaarten en processies waren uit den boze.
Op 5 augustus 1796 kwam er godsdienstvrijheid
en kwam er ook een kerk op Wagenberg ,
noordelijk van de huidige kerk. Er werden op veel
plaatsen ook weer bedevaarten en processies
georganiseerd. Vanuit protestantse hoek kwam
hier verzet tegen en de regering greep in.
Bedevaarten en processies werden alleen nog
toegestaan op plaatsen waar ze zonder
onderbreking altijd hadden plaatsgevonden en
deze bepaling kwam zelfs in de grondwet van
1848 en in 1853 ook in de wet op de kerkgenootschappen. De overheid trad op tegen processies die
niet onder deze norm vielen.
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Zo was er op 23 juni 1957 een Sacramentsprocessie in Geertruidenberg waaraan de Madese
kapelaan Ad van Loon deelnam, samen met twee paters van het Goddelijk Woord (SVD) uit
Teteringen. Er werd bezwaar gemaakt tegen deze processie en de drie heren stonden
op 11 november 1957 terecht voor de Bredase rechtbank. Het kwam tot een veroordeling , maar dat
was alleen een verklaring dat de drie heren in strijd met de wet hadden gehandeld.
In 1957 was de regeling van processies na 100 jaar een duister wetje geworden, maar soms werd dit
wetje toch nog voor de dag gehaald en zou de rechtszaak van 11 november 1957 nog een lang
staartje hebben, want er volgde een juridisch getouwtrek tot aan de Hoge Raad toe.
In dit getouwtrek werd het processieverbod ondermeer in strijd geacht met het Verdrag van Rome,
maar op 20 april 1962 sprak de Hoge Raad uit dat de overheid het recht heeft een processie al dan
niet te weigeren mede gezien de openbare orde en gaf aan het Haagse gerechtshof opdracht vonnis
te doen in de zaak waarbij de heren schuldig bevonden werden, maar geen straf opgelegd kregen.
Ook was het niet duidelijk of de heren wel of
niet kerkelijke gewaden gedragen hadden
tijdens de processie, maar van deze
“beschuldiging” werden zij vrijgesproken.
Pas in 1983 verdween het processieverbod uit
de grondwet, protestanten stoorden zich steeds
minder aan processies en katholieken vonden
processies steeds minder van deze tijd en er
werd achter veel processies een punt gezet.
Kapelaan Ad van Loon werd geboren te Tilburg
op 2 april 1925 en werd in 1950 priester gewijd
van het Bisdom den Bosch , tot kapelaan
benoemd in Lith en daarna in Geertruidenberg.
In 1956 ging het dekenaat Geertruidenberg
(met o.a. Geertruidenberg, Made) over naar het
Bisdom Breda. De in het dekenaat werkzame
priesters kregen nu de Bredase bisschop Joseph
Baeten als hun baas. Kapelaan Ad van Loon
werd daarna kapelaan in Made, later in
Roosendaal, maar voelde zich niet gelukkig met
deze nieuwe situatie.

Kapelaan Ad van Loon gaat in 1957 voor in de
Bernarduskerk bij een jubileumviering van de
bouwbond. De grote veranderingen in de liturgie
moeten nog plaatsvinden en ook het
kerkinterieur is nog als vanouds. ( Foto
Heemkundekring Made en Drimmelen)

In 1969 deed hij daarom het verzoek om weer
priester van het Bisdom den Bosch te worden
en hij werd toen pastoor te Leende.
Op 22 februari 2022 overleed hij daar
als emeritus-pastoor op de leeftijd van 96 jaar.

Ik geloof , ondanks alles , in de innerlijke goedheid van de mens ( Anne Frank)
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‘Nieuwe Profeten in oude Kruisweg’
De Kruisweg is van alle tijden, maar in Roosendaal
worden verleden en heden op een wel heel
bijzondere manier samengebracht.
De Sint-Norbertusparochie en Spirit in Roosendaal
hebben zes lokale kunstenaars uitgenodigd
om de Kruisweg in de OL-Vrouwekerk,
afkomstig uit het atelier van Pierre Cuypers,
aan te vullen met een moderne profeet
in een kunstvorm naar keuze. De Kruisweg,
die dateert uit 1909 en in de jaren ‘60 was verwijderd,
telt 16 staties en is in februari opnieuw in de kerk
geplaatst.
Helaas ontbrak er één paneel, namelijk één
van de acht profeten die het lijden van Christus
hebben voorspeld. Zes kunstenaars - Marion Vriens,
Corrie Olthof, Lia Reijnders, Ineke Stofmeel,
Marieta Rotariu en Tom Onrust - zijn uitgenodigd
om op het thema ‘Pietà’ die lege plek
op eigentijdse wijze profetisch in te vullen.

Tijdens carnaval 2022 wapperde de vlag
van de Schraansers uit de toren van de
Antonius Abtkerk in Schraanskersrijk.
Schraansersrijk dat nu weer Terheijden
heet, net zoals Berenland weer Hooge
Zwaluwe is, de May weer Made is en
Erpelrooierslaand weer Wagenberg is.

Elke zondag van de Veertigdagentijd,
van 6 maart t/m 10 april, wordt één nieuwe profeet
door de kunstenaar gepresenteerd in het kader
van een Vesperviering, verzorgd door de Cantores
van Onze Lieve Vrouwe.
Iedereen is van harte welkom om 17.00 uur in de
OL-Vrouwekerk, Kade 23, Roosendaal.
Op de eerste zondag, 6 maart, werd de oude
kruisweg ingezegend door pastoor Marc Lindeijer SJ.

Bij die gelegenheid zal pastoraal werker Jeroen de Wit, beheerder van het erfgoed van de
redemptoristen in Nederland
(die voordien de OL-Vrouwekerk bedienden), meer vertellen over het oude Kruisweg.
Op zondag 3 april om 15.00 uur houdt de Theoloog des Vaderlands pater Thomas Quartier OSB
een inleiding over zijn landelijke project ‘Profetenstemmen’.
Hij trekt samen met kunstenaars het theater in om daar de relevantie van de Bijbelse profeten
voor onze tijd te laten zien.
Elke zaterdagmiddag in de Veertigdagentijd kunt u van 14.00 tot 16.00 uur de OL-Vrouwekerk
de oude Kruisweg en de nieuwe kunstwerken bezichtigen. Wilt u op een ander moment in
groepsverband een bezoek brengen dan kunt u een afspraak maken via
spiritinroosendaal@gmail.com. Tijdens uw bezoek kunt u uw stem uitbrengen op wat voor u
het meest aansprekende profetische kunstwerk is.
Het kunstwerk dat de meeste stemmen krijgt zal tenminste een jaar lang, tot aan de
Veertigdagentijd in 2023, de lege plek in de kruisweg opvullen.
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Toe maar,
laat het maar zien,
laat het maar gaan,
verstop het niet.
Je verdriet, je onvermogen.
Want dat lucht op, zeggen ze.
Maar, weet je,
het is me te lief om te tonen.
Het is mijn puurste zelf.
Dat gaat een ander niet aan.
Ook niet om wie ik geef.
Ze hebben vast genoeg
aan hun eigen sores.
Ik lees, dat als ik bid en vast,
anderen dat niet hoeven te zien.
Je zou je nog iets
kunnen gaan verbeelden:
Kijk mij eens.
Nee, ‘Jullie Vader,
die in het verborgene ziet,
zal het je lonen’.
Die Ene, in het verborgene,
ziet wat ik verberg.
Dat volstaat.
Hij vraagt niet en dwingt niet.
Hij is er.
Hij ziet in het verborgene
en neemt mijn verborgen onmacht
voor lief.
Sipke Draisma, lekendominicaan

Gebed

Beschilderde kei, op
donderdag 10 maart 2022
gevonden bij de sacristiedeur
van de Antonius Abtkerk in
Terheijden.

God van de vrede,
opgeschrikt door het geweld, de agressie, de oorlog
die is losgebarsten in Oekraïne,
wenden wij ons tot U.
Gij wilt geen oorlog, Gij wilt dat mensen elkaar opbouwen
en zich samen inspannen voor harmonie in uw mooie wereld.
Kom ons te hulp.
Wees nabij aan hen die nu te lijden hebben en zelfs hun leven
geven.
Wees ook nabij aan de agressors opdat zij beseffen waar zij mee
bezig zijn.
Dat ieder zich bekere tot de ander als enige weg tot vrede.
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Dat uw mildheid en liefde de harten bereid maakt
om uw vrede te ontvangen en uit te dragen.
Zo bidden wij U door Jezus Christus, onze Vredevorst.
Amen.

Dinsdagochtend 8 maart 2022 waren onze drie kerken
open om iedereen in de gelegenheid te stellen
een kaarsje op de steken en een moment voor gebed en
bezinning te kiezen als een teken van verbondenheid
met de bevolking van Oekraïne,
die te lijden heeft onder een Russische invasie.

Nieuwsbrief VHP 93 zal verschijnen in het weekend van 26-27 maart 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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