Rondom Antonius Abt, Bernardus,
Blasius, Gummarus en Willibrordus
Nieuwsbrief van de Vijf Heiligen Parochie Nr.94

9-10 april 2022

Vieringen in onze Vijf Heiligen Parochie
Zaterdag 9 april Palm - of passiezondag
Goede Week 2022
H. Antonius Abt kerk Terheijden 19.00 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk
Muziek en zang: DrieKoren o.l.v. H. Vergouwen.
Organist: J. Horbach.
Zondag 10 april Palm - of passiezondag
H. Bernarduskerk Made
9.30 uur Communieviering G. v.d. Korput
Muziek en zang: Blasiuskoor begeleid door J. Horbach.
Lector: G. v.d. Westen
H. Gummaruskerk Wagenberg
9.30 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk
Palmpasen met communicanten
Muziek en zang: C. Ruijtenberg.
Dinsdag 12 april 2022
Ontmoetingsruimte SOVAK
14.30 uur oecumenische Paasviering voor Zonnebloem Terheijden
Terheijden
G. v.d. Korput en dominee M. Gilhuis.
Muziek en zang: Herenkoor Terheijden/Wagenberg
Witte Donderdag 14 april 2022
H. Bernarduskerk Made
19.00 uur Eucharistieviering R. van Bronswijk
Muziek en zang: Bernarduskoor
H. Gummaruskerk Wagenberg 19.00 uur Eucharistieviering P. Schellens scj.
Muziek en zang: Herenkoor Terheijden/Wagenberg
Goede Vrijdag 15 april 2022
H. Antonius Abtkerk Terheijden 15.00 uur Kruisweg G. v. d. Korput
Muziek en zang: Dameskoor Terheijden/ Gummaruskoor, begeleid
door J. Horbach.
H. Bernarduskerk Made
15.00 uur Kruisweg R. v. Bronswijk.
Lector: R. Tiekstra.
19.00 Passie van de Heer R. v. Bronswijk
Muziek en zang: Blasiuskoor o.l.v. Heino Vergouwen.
Organist: J. Horbach. Lector: H. R. v.d. Hengel.
H. Gummaruskerk Wagenberg
15.00 uur Kruisweg F. v. Mook
Paaszaterdag 16 april 2022 Paaswake voor de gehele parochie
H. Bernarduskerk Made
21.00 uur Paaswake Ronald van Bronswijk, pater Piet Schellens scj
en Giny v.d. Korput.
Muziek en zang: DrieKoren en Blasiuskoor.
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Zondag 17 april 2022 Hoogfeest van Pasen
H. Antonius Abtkerk Terheijden 11.00 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk
Muziek en zang: DrieKoren o.l.v. H. Vergouwen
Organist: J. Horbach
H. Bernarduskerk Made
9.30 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk
Muziek en zang: Bernarduskoor o.l.v. J. Akkermans
Lector: H. R. v.d. Hengel
H. Gummaruskerk Wagenberg
9.30 uur Eucharistieviering
P. Schellens
Muziek en zang: H. Vergouwen J. v. Opdorp
Maandag 18 april 2022 Tweede Paasdag
H. Bernarduskerk
9.30 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk
Muziek en zang: H. Vergouwen J. Akkermans.
Lector: R. Tiekstra

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.

Palmpasen, wat gebeurt er eigenlijk met Palmzondag in de kerk?
Pastoor Ronald van Bronswijk
Bij het begin van de Palmpaasviering worden de palmtakken (buxus) met wijwater gezegend.
Na de zegening volgt er eventueel een processie die herinnert aan het volk dat "Hosanna" riep en
Jezus met gejuich in Jeruzalem binnenhaalde. Diezelfde mensen die "Hosanna" riepen op zondag,
zouden "Kruisig Hem" roepen op “goede” vrijdag, de sterfdag van Jezus. In de H. Gummaruskerk in
Wagenberg krijgt Palmpasen nog een extra tintje doordat de kinderen die dit jaar
voor het eerst de H. Communie ontvangen, met een Palmpasenstok in processie
door de kerk trekken.
De laatste week van het leven van Jezus
Een Palmpasenstok is een “versierd kruis”. Het kruis als teken van de kruisiging
en de opstanding van Jezus. De Palmpasenstok vertelt het verhaal van de laatste
week van het leven van Jezus. Op de stok zit een broodhaantje.
Het brood herinnert aan het laatste avondmaal van Jezus, waar hij het brood brak
en deelde met zijn leerlingen.
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De haan herinnert aan de voorspelling die Jezus aan Petrus deed
tijdens dat laatste avondmaal, dat voordat de haan de volgende
ochtend zou kraaien, Petrus Jezus drie maal zou verloochenen.
Nadat Jezus de volgende ochtend is gearresteerd en Petrus erop
wordt aangesproken dat hij bij Jezus hoort, zegt hij - waarschijnlijk uit
vrees voor zijn eigen leven – tot driemaal toe dat hij Jezus niet kent.
Vlak daarna kraait de haan.
Bij het verhaal over de dood van Jezus hoort ook het verhaal van
Judas, die Jezus verraadde voor ‘dertig zilverlingen’.
Daarom kan er een slinger van dertig rozijnen of andere gedroogde vruchtjes aan de Palmpasenstok
hangen die verwijzen naar de dertig zilverlingen die Judas ontving om Jezus te verraden
(al zijn het tegenwoordig vooral snoepjes of zoutjes).
Hoewel Jezus heel veel mensen onderrichtte, had hij twaalf volgelingen die
het dichtst bij hem stonden, dat waren de twaalf apostelen. Met deze twaalf
apostelen genoot hij ook zijn laatste avondmaal. Daarom kan er ook een
slinger van twaalf noten aan hangen, een verwijzing naar de twaalf
apostelen. Vaak hangen er ook eieren aan, vanwege het komende paasfeest.
De eieren staan voor een nieuw begin. Het verhaal van Pasen is eigenlijk ook
een verhaal van nieuw begin. Nadat Jezus is gekruisigd, zo vertelt de Bijbel, staat Jezus op uit de
dood. Of we dit letterlijk of symbolisch moeten nemen, is een al eeuwigdurend twistgesprek, maar
het staat voor een nieuw begin. Soms hangt er ook nog een sinaasappel of citroen aan, deze zure
vrucht verwijst naar een passage uit de bijbel vlak voorafgaand aan het daadwerkelijk bezwijken van
Jezus aan het kruis. Terwijl Jezus aan het kruis werd bespot, is er - vlak voordat hij zijn laatste adem
uitblaast - iemand die medelijden met hem had en die een spons gedrenkt in een soort zure
wijn/azijn met gal (een pijnstillend middel uit die tijd) aan zijn mond
bracht, zodat hij daarvan wat kon drinken. Omdat bij ons geen
palmbomen groeien, is de – eveneens altijd groen blijvende – buxus
daarvoor in de plaats gekomen. De buxustakjes staan dus symbool voor
de palmbladeren, waarmee Jezus op Palmzondag op weg naar de stad
Jeruzalem werd bejubeld.

Passieverhaal
Op deze dag wordt als evangelielezing voor het eerst het hele lijdensverhaal (passieverhaal) van
Jezus gelezen; de tweede keer is op Goede Vrijdag. Na de viering worden de gezegende palmtakken
meegenomen en thuis achter de kruisbeelden gestoken. De Palmpasenstokken nemen de kinderen
weer mee naar huis en worden eventueel weggegeven. Natuurlijk bent u welkom in een van onze
vieringen, om ook een gezegende palmtakje mee naar huis te nemen. Zo gaan we samen op weg
naar Pasen.

Passie vind je niet door het klein aan te pakken, door genoegen te nemen met een leven dat minder
is dan het leven dat je zou kunnen leiden. ( Nelson Mandela)
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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.

Helpt u Vastenactie helpen?
Dat kan door een gift in de doos die in deze
veertigdagentijd achter in onze kerken staat of
door een bijdrage te storten op de rekening van Vastenactie NL21 INGB 000 000 5850.

Uit onze parochiekroniek
In de H. Gummaruskerk namen we afscheid van Gerda Diepstraten- van Leent,
echtgenote van Erik Diepstraten.
Ons medeleven en veel sterkte gewenst om dit verlies te dragen.
In de H. Antonius Abtkerk werd op zaterdag 2 april jl. Zen van de Giessen
gedoopt. Van harte proficiat met deze doop voor Zen en familie.

Ontwikkelingen rond de H. BERNARDUSKERK
José Mureau, vicevoorzitter parochiebestuur Vijf Heiligen Parochie
Beste parochianen,
Het zal u niet ontgaan zijn, dat er veel bouwactiviteiten gaande zijn rondom de H. Bernarduskerk .
Nu er een aantal bomen en bossen zijn weggehaald komt de H. Bernarduskerk bijna vrij te staan, wat
mij weer doet denken aan mijn vroege jeugd. Toen waren er in deze tuin vele paadjes en mooie
rozenperken, die helemaal doorliepen naar het patronaat. De kapelaans en de pastoor konden zo
hun dikke gebedenboeken, al wandelend lezen, het zo genoemde brevieren. De tuin sloot ook aan bij
de prachtige kloostertuin van de Zusters van Liefde. Maar was wel op meerdere plekken door mooie
begroeide muurtjes met dakpannen afgescheiden van de pastorietuin.
Afscheid
Aan de andere kant geeft het mij ook wel een emotioneel gevoel. Afscheid nemen van de kerk,
waarin u en ik zoveel belangrijke stappen in ons leven hebben gezet. Maar soms moet je als
parochiebestuur een besluit nemen, waarvan je hart nee zegt, maar waarvan je verstand zegt dat het
niet anders kan. Net als in andere parochies loopt het bezoek aan de vieringen in onze kerken terug
en voelen parochianen zich soms verloren in de grote lege kerk. Daarnaast zijn de energiekosten
torenhoog en deze kunnen niet betaald worden uit de collectes in een viering.
We zijn als parochiebestuur wel blij dat het kerkgebouw beeldbepalend blijft in het Centrumplan
Made. Er is immers al zoveel moois gesloopt in haar omgeving.
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Daarom hebben wij, als parochiebestuur, er van begin af aan, naar gestreefd om in de kleinere Maria
Magdalenakapel te gaan kerken. Helaas gaan daar vele jaren van praten, denken en onderhandelen
aan vooraf.
Voortgang
Maar ik kan goed begrijpen dat u na al die jaren nu onderhand weleens wilt weten waar we nu aan
toe zijn en wanneer we nu eindelijk in de kapel kunnen gaan kerken. Ik kan u vertellen dat de
onderhandelingen in een afrondende fase zitten. Helaas kan ik u nog geen exacte datum geven
wanneer we de H. Bernarduskerk aan de eredienst onttrekken. Dit omdat we nog wachten op
toestemming van een aantal instanties. En dat duurt soms langer dan we willen en verwachten.
Waar kan ik nu naar de kerk in Made, zolang de Maria Magdalenakapel nog niet klaar is?
Pastoor Ronald van Bronswijk en het parochiebestuur hebben diverse plekken bezocht, waar we
eventueel tijdens de verbouwing van de H. Bernarduskerk en de Maria Magdalenakapel, kunnen
gaan kerken. De keuze is gevallen op zorgcentrum "De Wijngaerd", Cyclaamhof, Made.
Iedere zondagochtend om 09.30 uur zal daar een van de leden van het pastoraalteam van de Vijf
Heiligen Parochie voorgaan in onze vieringen. Na afloop van de vieringen kunnen we elkaar
ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.
Het parochiekantoor zal tijdens de verbouwing op de gebruikelijke tijden open zijn. De gastvrouwen
heten u van harte welkom voor het opgeven van een misintentie, een praatje of een kopje koffie en
ook Jolanda zal op haar vertrouwde plekje aanwezig zijn.
Communicatie
Zoals u misschien gemerkt hebt, is en wordt er achter de schermen veel werk verricht, zeker ook
door onze vrijwilligers. Zodra de datum van de laatste eredienst in de H. Bernarduskerk, waarin ook
de H. Blasius is ondergebracht, bekend is zullen wij u via een schrijven informeren en u hiervoor
uitnodigen.
Het parochiebestuur streeft ernaar om eind 2023, u welkom te mogen heten in de vernieuwde
Maria Magdalena kapel. Zodat we in gebed en in de vieringen elkaar weer kunnen ontmoeten
en samen kunnen komen in het huis van Onze Vader.
Het parochiebestuur hoopt, dat we u met dit schrijven weer meer informatie hebben kunnen geven.
Leven er bij u toch nog vragen, schroom niet en neem gerust contact op met een van onze
bestuursleden via het secretariaat.
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De twaalfde statie
Jezus sterft aan het kruis is de titel van de twaalfde statie1 van de kruisweg.
In alle drie onze kerken is een kruisweg te vinden. Een kruisweg telt 14 staties en deze staties zijn
een uitbeelding van de weg die Jezus moest gaan door Jeruzalem , de Via Dolorosa, vanaf zijn
terdoodveroordeling tot aan zijn kruisdood en graflegging.

Made

Terheijden
De bedoeling is dat men letterlijk en figuurlijk
stilstaat bij elke afbeelding.
Op Goede Vrijdag maakt de kruisweg deel uit
van de liturgie en loopt de voorganger langs alle
staties en staat stil bij elke statie. Door
meditatie, een gebed en een lied verplaatst
men zich in het lijden en onrecht wat Jezus
overkwam, maar ook in het lijden en onrecht
dat veel mensen over heel de wereld treft.
Wagenberg

Stabat mater
Nauw met de kruisweg verbonden is het Stabat Mater, een middeleeuws Latijns gedicht dat het
verdriet beschrijft van Maria om haar gekruisigde Zoon.
De naam van het gedicht is ontleend aan de eerste woorden ervan.
Het gedicht is ook op muziek gezet, allereerst in het Gregoriaans, maar ook door een heleboel
componisten zoals Scarlatti, Rossini , Verdi, Vivaldi, Pergolesi, etc. en is ook in het Nederlands
vertaald , onder andere door Guido Gezelle en Willem Wilmink. Van hen beiden het eerste couplet.
Naast het kruis, met weenende oogen,
stond de Moeder, diep bewogen,
daar, gegalgd, heur kind aanhing.
Dwers door ‘t midden van heur herte,
vol van zuchten, leed en smerte,
‘t scherpe zweerd der droefheid ging. ( Guido Gezelle)

1

In Vlaanderen gebruikt men het woord statie ook voor het station, ook daar sta je stil , om op je trein of bus te
wachten of om iemand op te wachten.
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De Moeder stond door smart bevangen
en met tranen langs haar wangen
waar haar zoon gekruisigd hing
en het was haar in haar lijden
of een zwaard haar kwam doorsnijden
dat dwars door het hart heen ging. ( Willem Wilmink)
Elke hoop is hoop op verrijzenis.

Gebed
Ik zal blijven geloven, zelfs als iedereen de hoop verliest.
Ik zal blijven liefhebben, zelfs als anderen haat zaaien.
Ik zal blijven bouwen, zelfs als anderen vernietigen.
Ik zal over vrede blijven spreken, zelfs te midden van een oorlog.
Ik zal licht blijven verspreiden, zelfs te midden van de duisternis.
Ik zal blijven zaaien, zelfs als anderen de oogst vertrappen.
En ik zal blijven schreeuwen, zelfs als anderen zwijgen.
En ik zal blijven een glimlach brengen op gezichten in tranen.
En ik zal verlichting brengen, als we de pijn zien.
En ik zal redenen tot vreugde bieden waar alleen maar verdriet is.
Ik zal degene die besloot te stoppen, aanmoedigen om door te lopen...
En ik zal mijn armen uitstrekken naar hen die zich uitgeput voelen
Abbé Pierre (1912 – 2007)

Pasen, het feest van het 'wakker worden'
Wakker worden, zegt God.
Wakker worden, zegt Jezus tegen Petrus die ingeslapen is op de Olijfberg.
Wakker worden, zegt Jezus tegen Petrus, Johannes en Jacobus die moe
zijn geworden van al zijn woorden.
Wakker worden, zegt de leerkracht.
Wakker worden, zegt de moedige priester tegen arme boeren in Bolivia.
Wakker worden, zegt de dominee tegen zijn volk dat moedeloos het hoofd laat hangen.
Wakker worden, zegt God tegen Jezus die ligt te slapen achter zijn grafsteen.
De mensen hebben je nodig om wakker te blijven.

Wie naar zijn jeugd terugverlangt,
heeft een slecht geheugen ( Midas Dekkers)
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Foto’s gemaakt door Caspar Dingjan.

Leeuw, rund, mens en adelaar
Sinds de derde eeuw worden de evangelisten
aangeduid met vier symbolen.
Mattheus wordt afgebeeld als mens ,
Markus als leeuw, Lukas als rund en
Johannes als adelaar of arend.
De herkomst van die symbolen gaat terug op
oude oosterse mythen; daarin fungeren zij als
bewakers van de vier zuilen waarop de wereld is
gegrondvest.
De symbolen zijn ook in oude Joodse teksten
beland, terug te vinden in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament.
Ireneus van Lyon en Hippolytus van Rome koppelden deze vier symbolen aan de evangelisten.
Mattheus werd gekoppeld aan de mens, omdat zijn evangelie begint met de menselijke stamboom
van Jezus. Markus kreeg de leeuw als symbool, want zijn evangelie begint met Johannes de Doper in
de woestijn en ook omdat er van Jezus gezegd werd dat hij in de woestijn verbleef, omringd door
wilde dieren. Voor Lukas was het symbool van het rund bestemd, want aan het begin van zijn
evangelie is er sprake van een offer dat Zacharias in de tempel bracht en het rund was een offerdier.
De adelaar was bestemd voor Johannes, omdat de tekst van zijn evangelie een hoge vlucht neemt en
Johannes een scherp oog ( net als de adelaar) voor Gods geheimen heeft.
De symbolen zijn ook beland in onze kerken, zoals op het triomfkruis in de Gummaruskerk van
Wagenberg ,op het deksel van de doopvont in de Antonius Abtkerk te Terheijden en op de preekstoel
in de Bernarduskerk.

Wat het einde lijkt te zijn, wordt tot een nieuw begin.
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In de Bijbel wordt 311 keer naar voedsel verwezen ( alleen al 124 keer naar fruit).
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Credo
Veel mensen hebben moeite met het geloof in een persoonlijke God,
de katholieke Kerk, een persoonlijk voortbestaan na de dood,
de verrijzenis van het lichaam.
God wordt vaak niet als een persoon beschouwd, maar als een
kosmische kracht of als liefde tussen mensen.
Bovendien gelooft een groep mensen in zaken zoals reïncarnatie en
telepathie. We zijn ook geen gelovig land meer bleek
uit een onderzoek van het CBS; de kerk, de synagoge, tempel en
moskee worden steeds minder bezocht.
Heel veel mensen zullen zich daarom niet kunnen vinden in de christelijke geloofsbelijdenis,
het Credo. Een geloofsbelijdenis die met Pasen een belangrijke rol speelt.
Kan de eeuwenoude christelijke traditie, zoals verwoord in het Credo anno 2022 nog een uitdaging
en inspiratie zijn voor de uitbouw van het eigen geloof en een richtingwijzer
bij het zoeken naar de zin van het bestaan?
Door aandacht te geven aan het Credo krijg je zicht op het geloof van een nog groot deel van de
wereldbevolking; hier bij ons in het westen, maar ook in vele niet-westerse landen waar het
christendom en de Kerk het nog heel goed maken. Het Credo geeft bovendien inzicht in een religie
die mede aan de basis staat van onze westerse cultuur.
Ik geloof in God,
de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon,
onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven.
Amen.

Het geloof is net een doos lego: je kunt er iets moois van bouwen, of juist niet… (Jan de Jong)
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24 Uur voor de Heer
Pastoor Ronald van Bronswijk
Onder de titel ‘Ik zal je rust geven’ vond van vrijdag 25 maart vanaf 12.00u tot zaterdag 26 maart
12.00u het initiatief ‘24 Uur voor de Heer’ plaats in het bisdom Breda.
Hiermee gaven parochies en congregaties in het bisdom Breda gehoor aan de oproep van paus
Franciscus om op de vrijdag en zaterdag voorafgaand aan de vierde zondag van de Veertigdagentijd
de gelovigen aan te moedigen het sacrament van boete en verzoening te ontvangen in een context
van eucharistische aanbidding.
De startviering vond plaats in de kapel van de H. Marie Adolphine in Ossendrecht en in
de H. Trudokerk te Zundert werd ‘24 Uur voor de Heer’ afgesloten. Ook de Vijfheiligen Parochie nam
deel aan deze gebedsestafette. Ongeveer vijftien mensen bezochten de Mariakapel van de
Bernarduskerk in Made op vrijdag van 16.00u tot 17.00u.
We luisterden naar toepasselijke muziek en naar het evangelie van deze dag
en we waren in stilte in aanbidding,
het Allerheiligste stond uitgesteld.
Maria Boodschap
25 maart is het feest van de aankondiging
van de Heer, beter bekend als het feest van
Maria Boodschap. Maria krijgt van de engel
Gabriël te horen dat ze zwanger is.
Negen maanden later is het kerstmis, als
Jezus, de redder van de wereld, Gods zoon,
wordt geboren.
Acte van toewijding
Op deze dag van aanbidding was er een
Acte van toewijding van de paus vanuit
Rome aan het Onbevlekte Hart van Maria.
Deze meer dan mooie brief/gebed gaat over Het Allerheiligste staat uitgesteld voor het
de houding van de “eigentijdse” mens in
Mariabeeld.
onze wereld.
Wat wij er allemaal van gemaakt, of anders gezegd niet van gemaakt hebben.
Het is aanbevelingswaardig om deze brief/gebed te lezen.
Zegening
Vervolgens werden de aanwezigen gezegend
met het Allerheiligste vertegenwoordigd in de
monstrans. Twee mensen ontvingen het
sacrament van boete en verzoening.
Het was zeker de moeite waard om te bidden
en stil te staan bij wat er allemaal in onszelf en
in de wereld gaande is. Ik hoop dat er zich
volgend jaar meer mensen aansluiten en de
kracht mogen ervaren van de eenheid die zich
manifesteert in gebed. Of zoals Maria het
uitsprak in haar gebed , haar Magnificat, toen ze hoorde van haar zwangerschap
“Mijn hart prijst Hoog de Heer”!
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Uit de brief van de paus
Onszelf, de Kerk en de hele mensheid, en in het bijzonder Rusland en
Oekraïne, vertrouwen en wijden wij plechtig toe aan uw Onbevlekt Hart,
o Moeder van God en onze Moeder.
Aanvaard deze akte, die wij met vertrouwen en liefde verrichten.
Geef dat er een einde mag komen aan de oorlog en dat de vrede zich over
de hele wereld mag verspreiden.
Het “Fiat” dat uit uw hart is voortgekomen, heeft de deuren van de
geschiedenis geopend voor de Vredevorst.
Wij vertrouwen erop dat, door uw hart, de vrede opnieuw zal aanbreken.
Aan U wijden wij de toekomst van de hele mensenfamilie, de noden en verwachtingen van elk volk,
de zorgen en de hoop van de wereld toe.
Moge door uw voorspraak Gods barmhartigheid over de aarde worden uitgestort en het zachte ritme
van de vrede terugkeren en onze dagen kenmerken.
Onze Lieve Vrouw van het “Fiat”, op wie de Heilige Geest neerdaalde,
herstel onder ons de eendracht die van God uitgaat. 2
Moge U, onze “levende fontein van hoop”, de dorheid van ons hart bevloeien.
In uw schoot heeft Jezus het vlees aangenomen; help ons om de groei van gemeenschap
te bevorderen.
Gij hebt eens de straten van onze wereld bewandeld; leidt ons nu op de paden van vrede. Amen.

Een link naar onze kerken
In een vorige Nieuwsbrief verwezen we u naar een website om foto’s van onze drie kerken te zien,
gemaakt door Caspar Dingjan uit Roosendaal. Inmiddels heeft hij van de foto’s van onze VHP-kerken
een PowerPoint -presentatie gemaakt. Door op deze link te klikken, kunt u meteen naar foto’s van
onze kerken. We kunnen u ook melden dat ook Onze Kerk in Hooge Zwaluwe op de nominatie staat
door hem bezocht te worden om er foto’s te gaan maken.
PowerPoint-presentatie (erfgoedroosendaal.nl)

2

De uitdrukking Onze Lieve Vrouw van het Fiat verwijst naar de boodschap van de Engel Gabriël dat Maria de
Moeder van Jezus zou worden. Een boodschap die bij Maria de nodige schrik teweeg bracht, maar die zij
uiteindelijk toch aanvaardde met de woorden: “Laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt”.
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Vier Pasen
Open de onderstaande link voor diverse suggesties.
Vier Pasen 2022

Voorjaarsschoonmaak

Op mijn paasbest

Ook in zaal ‘de Abt’ in Terheijden was het tijd voor de
voorjaarsschoonmaak en staken een aantal vrijwilligers de
handen uit de opgestroopte mouwen om dat varkentje eens
goed te wassen…..
Klaar voor de start van een nieuw seizoen
van kerkopenstelling,
tentoonstellingen van amateurkunstenaars,
het jubileumconcert van Anthony Singers Terheijden
en nog veel meer activiteiten.
Activiteiten die zorgen voor verbinding tussen de bewoners
van Terheijden, onze gemeente Drimmelen , maar ook verder
van de Antonius Abtkerk verwijderd.

De beste wijn die je drinkt, is de wijn die je drinkt met vrienden.

Met elkaar in gesprek
Hoe zorgen we ervoor dat onze 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?
Een nieuwe groep
Rond deze vragen komt op dinsdag 19 april a.s. weer een
groep parochianen samen. Eerder heeft op 1 maart jl. een
andere groep zich over deze vragen gebogen.

Bewust worden is de overtreffende trap van wakker worden (Loesje)
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Beide groepen samen
Op maandag 25 april a.s. komen de mensen van de groep van 14 maart jl. en die van 19 april a.s.
samen om hun bevindingen uit te wisselen en om tot activiteiten te komen voor een levendige,
gastvrije en geestrijke parochiegemeenschap.

Je Pasen houden
Vroeger waren mensen verplicht om hun Pasen te houden. Dat betekende dat je omstreeks Pasen, in
de twee weken ervoor of in de week erna, tenminste een keer ging biechten en een keer ter
communie ging. Dat moest dan wel gebeuren in je parochiekerk.
Zo moesten de mensen van Langeweg die in het deel van het dorp woonden dat onder de gemeente
Terheijden en de Terheijdense parochie viel dan naar de H. Antonius Abtkerk in Terheijden,
terwijl de paterskerk vlak in de buurt was.
In 1905 verleende pastoor Mies van Terheijden toestemming aan zijn Langewegse parochianen hun
Pasen te houden bij de paters in hun eigen Langeweg. Een hele opluchting voor deze parochianen, in
een tijd dat men je Pasen houden zeer serieus nam en de middelen van vervoer niet zo gemakkelijk
waren.
Je moet geen Hallelujah zingen voor het Pasen is.

Pasen en de hel
Gerard Oostveen
Pasen: lentefeest, bloeiende bloesembomen,
leven dat niet kapot kan.
Hel: zwarte doem van de dood die onbarmhartig
allen en alles overkomt, vroeger of later.
Pasen en de hel: ze lijken te vloeken met elkaar en
niet in één adem te noemen.

Nederdaling ter helle van Christus/De
opstanding van Adam. Icoon, geschilderd
begin 14e eeuw Ochrid.

“Red ons uit de hel!” schreeuwt een verdwaasde
moeder in Marioepol, Oekraïne, die over de
puinhopen van haar gebombardeerde flat een veilig
heenkomen zoekt te vinden.
Kind aan haar borst gedrukt.
Op de foto zien de ogen van moeder en kind
onthutst een verduisterde lentezon zijn kansloze
licht met vertwijfeling uitgieten over waar ooit
huizen, straten en pleinen waren.
“red ons uit de hel!” schreeuwt een verkrampt
gebalde vuist, die verstild boven het puin uitsteekt.
Als je het geloof in een hel allang vaarwel had
gezegd, zie daar: de hel!
Zichtbaar, raakbaar, voelbaar, gefotografeerd door
een oorlogsjournalist. De hel is geen nepnieuws.

Oekraïners, zij kunnen de hel aanwijzen sinds ruim aan maand geleden de Russen hun land
binnenvielen in een oorlog die al in 2014 begon. Niet alleen die bleven in steden en dorpen,
hun land, moeten onmiskenbaar in de hel geloven.
Ook de vier miljoen Oekraïners die op de vlucht sloegen, weten zich bezocht door de hel als metgezel
op hun vluchtreis.
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Oekraïners zijn veelal aanhangers van het Oosters-orthodoxe christendom. Voor hen staat
dit jaar het hoogfeest van Pasen op de kalender een week nadat de christelijke kerken in het
westen Pasen hebben gevierd. Tot een uitbundige viering van dit christelijke hoogfeest zal
het niet komen wegens de gegeven omstandigheden…
Niemand weet hoe het er dan voor staat met die alles vernietigende oorlog.
Zullen de wapens eindelijk zwijgen?
Zullen de ontelbare in de haast begaven doden gevonden worden en definitief hun eigen
graf krijgen? Zal er iets van een weg naar vrede dagen?
Zal de wederopbouw voortvarend ter hand genomen kunnen worden met wereldwijde
steun?
Eeuwen her staat in de Paastraditie van de Oosters-orthodoxe christengelovigen, dus ook in
Oekraïne een bijzondere icoon centraal. Iconen beelden alles en iedereen af die in het
Oosters-orthodoxe christendom van belang zijn.
Op de Paas-icoon is te zien dat Pasen en de hel werkelijk niet met elkaar vloeken, maar alles
met elkaar te maken hebben met betrekking tot wat met Pasen gevierd wordt.
Deze Paas-icoon ontving vanouds al meerdere namen waaronder: “ De Nederdaling ter helle
van Jezus” en “De opstanding van Adam”.
Daar, in de afzichtelijke duisternis van de dood trapt Jezus de poorten van de hel aan gort en
verslaat daar de dood op eigen terrein door Adam, de eerste mens die in liefde door God
geschapen was, bij de hand te nemen. Jezus sleurt Adam letterlijk uit het dodenrijk door
hem uit zijn sarcofaag, zijn doodskist overeind te trekken en zo sleept hij hem het volle leven
in. Eva, in haar vuurrode kleed steekt ook al vol vertrouwen haar handen uit naar Jezus.
Of is het meer de smeekbede van de Oekraïense moeder, die in haar roept:
“Red ons uit de hel!” ? Wat verlangt zij naar leven!
In het westerse christendom wordt Pasen door de bank genomen heel anders afgebeeld.
Jezus die zelfverzekerd uit zijn graf opstaat of er bijna uit op lijkt te stijgen naar de hemel.
Daar gaat de Paasbeleving letterlijk een heel andere kant uit: omhoog.
Hier heet het dan “Christus is opgestaan”.
Een Oosters-orthodoxe gelovige horen wij zeggen:
“Christus heeft Adam (de mensheid) doen opstaan uit de dood en het volle leven in
getrokken”. Hoe dan?
Nou, gewoon, door Adam de hand te reiken, toe te steken en hem al doende uit het
dodenrijk omhoog te trekken en hem in het volle leven te zetten.
Pasen is een uitgestoken hand, die het verschil gaat maken tussen leven en dood.
“Red ons uit de hel!”
Of het nu Adam is en met hem Eva, samen met andere hoofdfiguren uit voorbije tijd David
en koning Salomon, die de mensen vertegenwoordigen die eerder leefden, of de moeder uit
Marioepol met haar kind aan de borst op de puinhopen of welke bedreigde mensen ook uit
het hier en nu of in de toekomende tijd, zij weten:
Pasen en de hel vloeken niet met elkaar.
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Alleen als er geen uitgestoken hand meer is, zal er geen Pasen zijn, zal er geen leven meer
zijn, zal enkel de dood heersen.
Maar dat verhoede God!
Nog even een keer goed kijken naar die handen, de toegestoken
hand van Jezus, gekleed in goud en omgeven door licht van de
amandelvormige mandorla3. Dat goud van zijn mantel en die
lichtkrans, die Jezus kenschetsen als een hemelbewoner die hier
in het helledonker, de thuisbasis van de dood, Adam stevig bij de
hand neemt om hem weg te sleuren uit de dood naar het volle
leven toe.
Twee eeuwen later schildert
Michelangelo op het
plafondgewelf van de Sixtijnse
kapel in Rome de hand die van
Godswege uitgestoken wordt om
Adam, de eerste mens tot leven
te wekken.
Maar voor wie goed en nauwkeurig kijkt: het is hier meer een
tot leven wenken met een vinger dan een vol vastgrijpen. Er zit nogal wat ruimte tussen de
reikende handen van God en van Adam.
Deze ruimte wordt gegeven door de Schepper aan mensen om van de wereld iets goeds en
moois te maken, zodat het gegeven leven en alles wat leeft benaderd worden met respect
en liefde, bovenal waardigheid.
Wij weten wat ervan is gekomen tot nu en er valt nog veel te vrezen en te hopen…
Maar zowel de schepping als de nederdaling ter helle van Jezus, Pasen, vieren het visioen
van leven dat niet stuk te krijgen is.
Zolang mensen hun hand reiken aan wie door de dood in welke vorm dan ook op de hielen
worden gezeten, wordt Pasen dag aan dag.

Paaswensen van een kind
Ik sta hier met een kaarsje,
een kaarsje in mijn hand
en wens een Zalig Pasen
aan ieder in dit land.
En hebt u misschien
zorgen, lijdt u pijn of veel verdriet,
vergeet dan toch...
vergeet dan toch het vlammetje van de paaskaars niet.
Nieuwsbrief VHP 95 zal verschijnen in het weekend van 23-24 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.
3

Een mandorla is een amandelvormige figuur, waarin vaak Christus of een heilige wordt afgebeeld. "Mandorla"
is het Italiaanse woord voor amandel.
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