Rondom Antonius Abt, Bernardus,
Blasius, Gummarus en Willibrordus
Nieuwsbrief van de Vijf Heiligen Parochie Nr.93

26-27 maart 2022

Vieringen in onze Vijf Heiligen Parochie
Zondag 27 maart 2022 Vierde zondag van de Veertigdagentijd
H. Antonius Abt kerk Terheijden
11.00 uur Eucharistie R. van Bronswijk
Muziek en zang: H. Vergouwen en J. Horbach.
H. Bernarduskerk Made
9.30 uur Eucharistie R. van Bronswijk
Muziek en zang: Blasiuskoor o.l.v. H. Vergouwen
Lector: H.R. v.d Hengel
H. Gummaruskerk Wagenberg
9.30 uur Communieviering G. v.d. Korput
Muziek en zang: DrieKoren o.l.v. J. Horbach.
Zaterdag 2 april 2022 Vijfde zondag van de Veertigdagentijd
H. Antonius Abt kerk Terheijden
Eucharistie 19.00 uur R. van Bronswijk
Nu weer viering op zaterdag!
Muziek en zang: H. Vergouwen en J. van Opdorp
Zondag 3 april 2022 Vijfde zondag van de Veertigdagentijd
H. Bernarduskerk Made
09.30 uur Woord en Communie G. v.d. Korput
Muziek en zang : J. Akkermans Lector: H.R. v.d. Hengel
H. Gummaruskerk Wagenberg
09.30 uur Eucharistie R. van Bronswijk
Muziek en zang : H. Vergouwen en J. van 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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Een goed gevoel …
Lianne de Wijs, lid parochiebestuur.
Toen het verzoek om een voorwoordje te schrijven voor
deze nieuwsbrief bij mij binnenkwam, heb ik nagedacht
waar dat voorwoordje over zou kunnen gaan. Over mijzelf
en welke werkzaamheden ik doe voor onze Vijf Heiligen
Parochie?
Nu vind Ik mijzelf echt niet zo belangrijk, eigenlijk meer
een heel klein radertje binnen een hele grote groep van
vrijwilligers.
Nee, dan liever over al die vrijwilligers die werkzaam zijn binnen onze parochie.
Een heel diverse groep vrijwilligers met elk zijn eigen inbreng, creativiteit en talent.
Een groep mensen waar vanuit onze bestuurders en pastores vaak een beroep op wordt gedaan om
de vele werkzaamheden en taken op te pakken. Of het nu gaat om schoonmaken, repareren van
materiaal e.d., het verzorgen van kerstkaarten voor alle vrijwilligers, het organiseren van
bijeenkomsten of bedankdagen, het aanwezig willen zijn als gastheer of gastvrouw, lector of
collectant zijn tijdens vieringen, muzikale invulling geven aan de vieringen, het onderhoud aan
kerkhoven, het is gewoon teveel om allemaal op te noemen.
Heel vaak zijn de reacties op deze verzoeken positief, worden schouders eronder gezet en worden de
taken opgepakt het werk gedaan. Wanneer ik dan zelf deel mag nemen, als vrijwilliger, aan een van
deze activiteiten of bijeenkomsten merk ik dat ik door het enthousiasme van anderen en het
samenwerken met anderen energie krijg en het rare is dat ik dit niet voel als inzet, het geeft een
goed gevoel en voldoening, en ik doe het graag.
Je inzetten voor anderen geeft een bepaald geluksgevoel.
Terwijl ik dit schrijf moet ik denken aan onder staand gedicht, dat de ‘Ode aan de vrijwilliger’
genoemd wordt, het sluit in mijn ogen af met een hele mooie omschrijving van het doel van
vrijwilligerswerk:
“Ode aan de vrijwilliger”
Vrijwilliger zijn…..
Is vrijwillig
Maar vrijwilliger zijn is niet vrijblijvend
Vrijwilliger zijn is verbonden, maar niet gebonden.
Vrijwilliger zijn is onbetaalbaar, maar niet te koop.
Vrijwilliger zijn is positief denken, is positief doen.
En dat allemaal met als enig doel
Voor jezelf en de ander
Een goed gevoel.

Een goed gevoel, ik hoop dat ieder van u dat, net als ik, over mag houden aan het werk dat u als
vrijwilligers samen met elkaar doet voor onze 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.

Het geloof in onze tijd staat niet meer als een huis; het is eerder een tent in de woestijn.

Uit onze parochiekroniek
In de H. Gummaruskerk namen we afscheid van Joke Geppaart,
weduwe van Jan Brenters en in de H. Antonius Abtkerk namen we afscheid
van Jo Vermeeren, weduwe van Jan Damen.
Mogen zij rusten in vrede, onze medeleven met de kinderen, kleinkinderen
en verdere familie.

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.
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Caritascollecte
27 maart
Vastenactie
Vastenactie 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
‘Je land is je leven’
centraal. De
wereldwijde grote vraag
naar grondstoffen en
voedsel en de multinationals en overheden die daar op inspelen hebben grote impact
op lokale gemeenschappen.
Voorheen konden de Mayagemeenschappen in Guatemala zich meestal goed redden: ze hadden
grond om te bewerken, water bij de hand en konden hun oogst lokaal verkopen. Nu wordt er in
hun rivier een waterkrachtcentrale gebouwd. Dit betekent dat de toegang tot water beperkt wordt
en kostbare landbouwgrond verdwijnt.
V astenactie steunt via lokale partners de dorpen bij
het opbouwen van een duurzaam
watermanagement, leert hen wat hun rechten zijn
en hoe ze die kunnen verdedigen.
Daarbij wordt financiële en juridische
ondersteuning gegeven. Kleine boeren in het noordoosten van Brazilië leven van dag tot dag.
Ze kunnen nauwelijks investeren en verbouwen alleen snelgroeiende gewassen, omdat ze ieder
moment verdreven kunnen worden van hun land. Zo dreigt ondervoeding,
Zij worden geholpen met bassins voor wateropvang, landbouwtrainingen en de aanschaf van
gereedschap en zaaigoed om zo een beter bestaan op te kunnen bouwen.
Ook oorlogsvluchtelingen in kampen in Libanon worden ondersteund bij het opbouwen van een
nieuw, menswaardig bestaan.
Helpt u Vastenactie helpen?
Dat kan door een gift in de caritascollecte op 27 maart, door een gift in de doos die in deze
veertigdagentijd achter in de kerken staat of door een bijdrage te storten op de rekening van
Vastenactie NL21 INGB 000 000 5850.
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Chrismamis 2022 in Hulst
In 2020 en 2021 is, vanwege de coronapandemie ,
de jaarlijkse chrismamis in besloten kring gevierd in
de kathedraal van Breda, maar nu gaat deze
diocesane viering weer het bisdom in en wel naar
de basiliek van de H. Willibrordus te Hulst. In de
Goede Week en wel op woensdag 13 april vindt
daar de chrismamis plaats. Aanvang 19.00 uur.
Twee jaar geleden zouden de parochies van
Zeeuws-Vlaanderen al gastparochie zijn en nu is het dan eindelijk zo ver. Tijdens de
chrismamis wijdt de bisschop de olie die gebruikt wordt bij de zalving tijdens het doopsel,
het vormsel en priesterwijding.
Ook de olie voor de zieken wordt dan gewijd en de olie voor de catechumenen,
volwassenen die zich voorbereiden op de
doop. In deze mis zijn alle parochies en
kloosters van ons bisdom
vertegenwoordigd en ook zijn zoveel
mogelijk priesters van het bisdom
aanwezig.
In 2013 vond deze chrismamis plaats in de
Gummaruskerk te Wagenberg.

Muizenissen
De pastoor had enorm veel last van muizen in zijn kerk.
De pastoor strooide gif, zette klemmen en liet een paar katten los,
maar niets hielp. Overal liepen er wel weer muizen.
Die beesten renden zelfs tijdens de mis door het Godshuis..
Op een zondag, voor hij met de preek begon, riep hij de hulp in van de beminde gelovigen.
Wie van hen had een oplossing voor de vreselijke muizenplaag?
Een oudere vrouw stond op en zei: “Meneer pastoor, u moet die muizen dopen”.
“Dopen, mevrouw ? Helpt dat dan?”
“Jawel meneer pastoor, ik heb 11 kinderen, allemaal gedoopt en er komt er geen een
meer in de kerk”.
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Meditatie
Oorlog
niemand wil het
Oorlog
we begrijpen niet waarom
en al helemaal niet
waarom met zo veel geweld
Oorlog
iedereen een verliezer
Vrede
we verlangen er allemaal naar
Vrede
in het klein is het soms al lastig
als dat wat de ander wil of doet
niet is
wat wij willen of doen
Vrede
het is hard werken
voor iedereen
overal
God zegene ons werk
altijd en overal.

“Hoeveel mensen werken er eigenlijk in het Vaticaan?” vroeg men eens aan
Johannes XXIII, paus van 1958 tot 1963.
“Ik hoop de helft”, antwoordde de paus.

Welke weg?
“Kun je me misschien ook vertellen welke weg ik nu moet nemen?”
“Dat hangt er heel erg van af waar je naar toe wilt”, antwoordt de kat.
“Dat maakt mij niet zo veel uit”, zegt Alice.
“Dan maakt het ook niet uit welke weg je neemt”, zegt de kat.
Uit: Alice in Wonderland
Kortom, wie zijn lot in eigen handen wil nemen en zelf zijn weg wil bepalen,
moet wel weten waar die weg naar toe leidt.

Kosten?
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Vormelingendag Lopend Vuurtje op 4 juni
Goed nieuws voor de tieners die in 2020 en 2021
het heilig Vormsel hebben ontvangen, of dit jaar aan de
beurt zijn: op zaterdag 4 juni 2022 wordt er weer de
vormelingendag Lopend Vuurtje gehouden.
De plaats van samenkomst is de Lourdeskerk
te Bergen op Zoom. De laatste keer dat de
vormelingendag kon doorgaan, was in 2019.
De dag begint om 9:45 uur in de Lourdeskerk in Bergen op Zoom met een eucharistieviering.
Na een gezamenlijke lunch is er volop ruimte voor ontmoeting en wordt een uitdagend
vlammenspel gedaan.
Voor ouders, verzorgers en begeleiders is er een apart programma met ontmoeting en
groepsgesprek. Aan het einde van het programma, vanaf 13.30 uur, ontvangen de deelnemers
een persoonlijke zegen.
Voor een goede organisatie is het nodig om vooraf aan te melden. Aanmeldingen en vragen:
lopendvuurtje@bisdombreda.nl Verdieping: Wat is het Vormsel?

Veertig dagen
Veertig dagen
geeft Gij me de tijd, God,
om te delen
wie ik ben
en mezelf van anderen
te ontvangen.
Gij leert me, God,
dat woestijnen plaatsen van ontmoeting
kunnen zijn
als ik me openstel
voor uw aanwezigheid
in elke mens.
(Uit: Delen voor meer - vastenkalender 2020 Broederlijk Delen) 1

1

Kosten?

Broederlijk delen is een Vlaamse christelijk geïnspireerde organisatie welke zich inzet voor een
waardig leven voor plattelandsgemeenschappen in Afrika en Latijns-Amerika.
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Vier keer de Bernarduskerk
Vier keer een foto van het interieur van de Bernarduskerk, van vroeger en nu,
mede dankzij Heemkundekring Made en Drimmelen.
Vier foto’s in tijden van verandering. Op de eerste foto zien we al de nodige
veranderingen: er is een altaar in het midden van de kerk gekomen, van waar de
priester met zijn gezicht naar de mensen voorging in de viering. De banken waren
tegen elkaar geschoven, zodat iedereen het nieuwe altaar in het midden goed kon
zien, zo hoopte men meer betrokkenheid van de mensen bij de viering te bereiken.
Verbrand in de polder
Ooit stond in de Bernarduskerk een hoogaltaar , met veel krullen en versieringen , met
maar liefst 9 beelden in houten nissen en met het beeld van God helemaal in de top
Links en rechts van dit hoogaltaar waren ook zulke altaren, maar in iets kleinere
uitvoering. Dat waren het Maria-altaar en het Bernardus-altaar.
Al deze bijna tot in de hemel reikende altaren zouden uit de kerk gehaald worden en
in de polder worden verbrand, zo ver van de kerk vandaan omdat er wellicht toch wel Het beeld van God
weerstand was tegen zo’n drastische ingreep.
de Vader met een
driehoekig aureool
hangt nu aan de
De witkwast
wand in de
De wanden van de kerk waren volop beschilderd, het was “een bonte carrousel van
Bernarduskerk.
kleuren”.
Aan teksten, afbeeldingen en versieringen op de wanden geen gebrek. Maar over dit alles ging de
witkwast om het maar eens populair te zeggen, zo’n bonte carrousel leidde de mensen alleen maar
af. Alleen een groot wandkleed sierde de kerk nog.

Witte tornado
Zo’n witte tornado raasde ook door de kerken van Hooge Zwaluwe en Terheijden.
De nieuwe interieurs werden als koud en kil ervaren en in de jaren ’90 zien we dan weer wat meer
versiering en kleur terugkomen. Ook een aantal beelden kwam terug en de banken in de
Bernarduskerk gingen weer uit elkaar en het grote wandkleed in de Bernarduskerk verdween
naar de zolder van de pastorie.
De bladeren ritselden wat
Door de Blasiuskerk en door de Gummaruskerk van Wagenberg raasde geen witte tornado,
daar bleef het nagenoeg stil, alleen de bladeren ritselden wat.
Het interieur werd wel wat aangepast aan de nieuwe liturgie, maar men ging niet
helemaal mee met de veranderende tijden. Op Wagenberg voerde men daarvoor het volgende aan:
Veel families hadden bijgedragen aan de bouw en ook de inrichting van de kerk en nu dit alles
verwijderen vond men daar echt een brug te ver. Ja, het wordt wel eens vergeten dat de kerken zijn
opgebouwd en in stand worden gehouden door de giften van de parochianen.
Het zijn echt ONZE kerken. Maar we moeten niet vergeten dat pastoors ook vaak geld in de bouw of
restauratie van een kerk staken.
Vol, halfvol en mager
We weten het allemaal, onze kerken gingen van volle bezetting, naar halfvolle banken naar nog maar
magertjes bezette banken. Kerken worden gesloten, aan de eredienst onttrokken, gesloopt of voor
andere doeleinden gebruikt. De tijden zijn duidelijk veranderd, wij mensen staan er anders in.
Maar we zijn nog steeds op zoek naar spiritualiteit, we gaan daarvoor wereldwijd, maar aan wat het
christendom op dit gebied te bieden heeft, besteden we niet meer zo’n aandacht.
Het kerkgebouw op zich blijft er voor veel mensen toch wel bij horen, het zit zo wat in de genen.
Kijk naar de steun die Stichting Behoud Antonius Abt Terheijden en Stichting Behoud Gummaruskerk
Wagenberg uit de gemeenschappen ondervinden.
Komen de tijden van weleer nog terug? Gaan we weer van mager, naar halfvol, naar vol?
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Ongeloof is de hardnekkigste godsdienst ( Bertus Aafjes )

Een synodale kerk en een missionaire parochie
Een synodale kerk
Op het moment loopt er een proces in de katholieke kerk en dat is het Synodaal Proces.
Het Synodaal Proces is een wereldwijd proces dat in het Bisdom Breda van start
ging op 17 oktober 2021 in de Basiliek van Oudenbosch.
Het Synodaal Proces is een initiatief van paus Franciscus. Hij wil ons meenemen in zijn
toekomstdroom van een ‘synodale Kerk’: een Kerk die het evangelie verkondigt en ‘samen op weg
gaat’ (dat is de letterlijke betekenis van het woord synode). Niet alleen binnenkerkelijk , maar ook
naar buiten samen op weg gaan met andere gelovigen, met niet-gelovigen en met mensen in de
marge van kerk en samenleving. De paus vraagt aan alle
bisdommen de gelovigen te raadplegen hoe zij een kerk zien die
toekomst en vitaliteit heeft. Dit gebeurt door hen met elkaar in
gesprek te brengen en zo luisterend naar elkaar en naar wat de
Heilige Geest ons zegt door de ander tot voorstellen te komen.
Deze voorstellen worden per bisdom gebundeld en dan door de
bisschoppen meegenomen in hun koffer als zij in 2023 naar de
Bisschoppensynode in Rome afreizen.
Synodaal Proces in de Vijf Heiligen Parochie
Op maandag 14 maart 2022 waren op uitnodiging van het
pastoraal team een aantal mensen uit onze Vijf Heiligen Parochie samen gekomen op het
parochiesecretariaat in Made om met elkaar van gedachten te wisselen over hoe zij een synodale
Kerk zien. Kernvraag was daarbij: Hoe zorgen we ervoor dat de kerk een levendige, gastvrije,
geestrijke gemeenschap vormt, een gemeenschap waar mensen zich laten inspireren, laten vormen
door Gods goede Geest en willen we onze talenten daar voor inzetten?
Na het aansteken van een kaars als gebaar van onze solidariteit met de mensen in Oekraïne , volgde
een algemene inleiding waarna in drie groepjes in een spelvorm een aantal thema’s besproken
werden, die de bouwstenen zijn van een toekomstbestendige en vitale kerk. In een volgende
bijeenkomst worden de gezamenlijke resultaten besproken en de resultaten hiervan gaan mee naar
een regionale bijeenkomst om dan uiteindelijk bij de bisschop te belanden. Ondertussen is er ook
weer een nieuwe groep mensen uitgenodigd om met elkaar in gesprek te
gaan. Wij houden u op de hoogte van de resultaten.
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De Missionaire Parochie
De Canadese priester James Mallon schreef in 2014 het boek
Divine Renovation, Nederlandse titel Als God renoveert, en hij
was de hoofdspreker van de conferentie De Missionaire Parochie,
georganiseerd door het Bisdom Breda
op 24 en 25 maart 2022 in het Bredase Breepark.
Een conferentie met ruim 1000 deelnemers uit heel Nederland en Vlaanderen.
Deze conferentie handelt over de vraag hoe we kunnen werken aan de bloei van een parochie.
Nu is het vaak alleen maar onderhoud, we doen wat we altijd deden, maar merken dat daarvoor de
animo minder wordt. Hoe kunnen we weer meer vitaliteit brengen in onze parochies?
Nieuwe paden betreden, meer glans geven aan bestaande activiteiten, etc.
Het synodaal proces en de missionaire kerk lopen zo’n beetje door elkaar en ze beogen
eigenlijk ook hetzelfde: werken aan een vitale kerkgemeenschap met een positieve uitstraling.
Op deze conferentie was een vertegenwoordiging van onze Vijf Heiligen Parochie aanwezig.
“Verlos ons ervan een museumkerk te worden, mooi maar zwijgzaam, met veel verleden
en weinig toekomst.” ( Paus Franciscus )

Caspar Dingjan bracht onze kerken in beeld
Caspar Dingjan uit Roosendaal heeft als hobby het fotograferen van kerken en in het bijzonder
de glas-in-lood ramen. Tijdens een kerkopenstelling van de Antonius Abtkerk maakte hij daar volop
foto’s, maar werd er op gewezen dat onze Vijf Heiligen Parochie nog twee andere kerken in gebruik
heeft. Ook op Wagenberg en laatst in Made heeft hij heel veel foto’s gemaakt van de kerken daar.
Het pracht resultaat van zijn werk wil hij met ons delen.
U kunt hier van genieten door naar de website www.erfgoedroosendaal.nl te gaan.
Klik dan het kopje glaskunst aan en links op uw scherm treft u een aantal plaatsen
aan waar hij foto’s gemaakt heeft, waaronder dus Made, Terheijden en Wagenberg.
In deze nieuwsbrief heeft Caspar wat voorbeelden geplaatst van glas-in-loodramen in onze drie
kerken die hem het meest aanspraken.
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Gummaruskerk Wagenberg

Antonius Abtkerk Terheijden
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Bernarduskerk Made
Al fotograferend in de Bernarduskerk ontdekte fotograaf Caspar Dingjan in de Bernarduskerk nog
wat opmerkelijks.

Als de duivel in de kerk komt ……….
Aan de speeltafel van het orgel op het oksaal of zangzolder
in de Bernarduskerk hangt het nevenstaande verzoek.
Iemand heeft de n van gelieven geschrapt, want gelieven
betekent heel iets anders dan gelieve.
Was het in vroeger tijd zo dat de heren van het Madese
koor met een brandende sigaret of bolknak in de mond de
trap naar het oksaal opgingen? Zat de organist al rokend
achter het orgel? Of staken de koorleden na de gezongen
hoogmis alvast een rokertje op als zij naar beneden gingen?
Ver verwijderd van het liturgisch gebeuren en hoog verheven boven de gelovigen zongen de heren
de verplichte Gregoriaanse gezangen en meerstemmige Latijnse missen ter stichting van de
gelovigen en tot lof van God. Niet alleen de gezangen bereikten de gelovigen, maar ook het gepraat
van de heren tijdens de momenten dat er geen zang nodig was.
Ja, het was daar boven wel een vrijgevochten rijkje. Bij menig pastoor een doorn in het oog.
Tijdens de preek liet een pastoor zich weleens het volgende ontvallen: “als de duivel in de kerk komt,
zit hij ’t eerste op het koor”.
Dat praten kwam ook vaak aan de orde op de Jaarvergaderingen van het koor, de veelal jonge leden
werden wat dat praten betreft ter orde geroepen, men stelde zelfs boetes in om het tegen te gaan
en de leden werd geadviseerd rozenkrans of gebedenboek ter hand te nemen als er niet gezongen
hoefde te worden. Maar hoe het nu met dat roken zat?
Daar gaan we achteraan.
Vrijheid bestaat in het erkennen van grenzen.
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Wat de woestijn mooi maakt, is dat zij ergens een waterbron verbergt.

Litanie van de Veertigdagentijd in de vespers van de abdij van Egmond
Refrein: Sta ons bij Heer, in iedere nood!
Hoor ons Heer in uw kerk van heiligen en zondaars
Hoor ons Heer in uw kerk van Licht en duister
Hoor ons Heer in uw kerk van goede ijver en tweedracht
Hoor ons heer in uw kerk van zelveloze zorg en ambitie
Hoor ons heer in uw kerk van verzoening en verdeeldheid
Hoor ons Heer in uw kerk van toewijding en ontrouw
Hoor ons Heer in uw kerk van geloof en twijfel
Hoor ons Heer in uw kerk van onbaatzuchtige liefde en misbruik
Hoor ons Heer in een wereld van voorspoed en onrecht
Hoor ons Heer in een wereld van overvloed en armoede
Hoor ons Heer in een wereld van vriendschap en verdeeldheid
Hoor ons Heer in een wereld van vrede en oorlog
Hoor ons Heer in een wereld van ontferming en haat
Hoor ons Heer in een wereld van scholing en ongelijkheid
Hoor ons heer in een wereld van broederschap en tweespalt
Hoor ons Heer in een wereld van vrijgevigheid en hebzucht
Hoor ons Heer in ons verlangen naar eenheid
Hoor ons Heer in onze nood aan onbaatzuchtigheid
Hoor ons Heer in onze zorg voor armen en kleinen
Hoor ons Heer in onze nood aan vergeving
Hoor ons Heer in onze omgang met de schepping
Hoor ons Heer in onze roep om bekering
Hoor ons Heer in onze hoop op herschepping
Hoor ons Heer, verhoor ons Heer.
De vespers worden gebeden rond 17.00 uur, aan het begin van de avond.

Hebben en gehad hebben
Mijn overgrootvader
heette Janus
en zijn broer
heette Tinus.
Tinus zei
tegen Janus:
“Jij zult nooit
iets hebben”.
En Janus zei
tegen Tinus:
“En jij zult nooit
iets gehad hebben”.
Ik ben blij in de verre verte
een kleinzoon
van Janus
te zijn.
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Muziek drukt dat uit wat niet gezegd kan worden, maar waarover niet gezwegen kan worden.
(Victor Hugo)

De grote dag nadert
De voorbereidingen zijn volop aan de gang. Een
groot billboard achter in de Gummaruskerk
kondigt het aan: De dag van de eerste communie
van een groep kinderen uit onze Vijf Heiligen
Parochie komt er aan. Zondag 15 mei 2022 is de
grote dag voor onze nu nog aankomend
communicanten.

Toontje staat op zijn troontje
Op zondag 20 maart 2022 was het weer zover en stond
het eeuwenoude beeld van de H. Antonius Abt omringd
door een krans van licht in het middelpunt van de
aandacht. “Toontje staat op zijn troontje” zoals men al
jarenlang zegt. Tromgeroffel en bazuingeschal kondigden
het Kloveniersgilde St. Antonius Abt aan, want voor het
eerst in lange tijd was er in Terheijden weer een viering
met medewerking van het gilde. De coronapandemie had dit steeds verhinderd.
De eucharistieviering van deze zondag stond ook in het teken van de wisseling van de wacht van de
pastoor als gildeheer.
Emeritus-pastoor Jan Paes nam afscheid als gildeheer en werd opgevolgd door huidig pastoor
Ronald van Bronswijk. Bij het gilde is het traditie dat de burgemeester, de notaris en de pastoor
als gildeheer fungeren.
“Terecht” merkte de nieuwe pastoor-gildeheer gevat op en hij moest meteen aan de bak na de
viering , want er moest een nieuwe schutsboom ingezegend worden bij de gildekamer.
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De sacristie in Terheijden is onlangs van
een nieuw wegdek voorzien. Het wegdek
is ook voorzien van belijning, met dank
aan de wegenbouwers van de WOK –
groep.

De eerste stappen naar het Centrumplan Made zijn
al gezet, de vroegere pastorietuin van bijna alle
bomen ontdaan, bouwhekken rondom de
bouwplaats. Bij het zien van dat alles zei kleinzoon
Xavi van Jolana van Bragt: “De kerk is gevangen”

Stel je voor er komt oorlog en niemand gaat er naar toe.
Een leus uit de jaren ’80 van de vorige eeuw , helaas nu nog geen werkelijkheid.

Nieuwsbrief VHP 94 zal verschijnen in het weekend van 9-10 april 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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