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De digitale nieuwsbrief van het Vicariaat Middelburg is een maandelijkse uitgave in afstemming met het
Vicariaat Breda, die wordt verstuurd aan parochies, pastorale beroepskrachten en belangstellenden.
U kunt zich aanmelden / afmelden via onderstaand e-mailadres.
Kopij kunt u aanleveren tot 27 september 2018
Redactie en lay-out: Vicaris P. Verbeek, E. Bornhijm en M. Beneken Kolmer
Correspondentie: Vicariaat Middelburg, Burg. Stulemeijerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom.
E-mail: vic.middelburg@bisdombreda.nl
Bloemen voor Maria
Lieve mensen! Op 8 september vieren we het feest van Maria geboorte, haar verjaardag dus. Voor velen van
ons heeft de Moeder van Jezus een bijzondere plaats in het hart ingenomen.
Vaak wordt haar voorspraak ingeroepen als we in de problemen zitten. We steken een kaars aan bij haar
beeltenis als uiting van gebed en soms ook als teken van onmacht.
Op de een of andere manier ervaren we steun en kracht, waardoor we de draad van het leven oppakken. Is
het dan geen mooi teken om haar te danken op haar verjaardag met het eenvoudige gebaar van een
bloemetje bij haar beeltenis?
Onze eigen moeders en oma’s en andere dierbaren geven we op hun verjaardag als teken van de goede band
ook bloemen.
Dan mogen deze uiting van genegenheid toch ook stellen voor Maria.
Misschien nodigt deze bloemengroet u uit om op gepaste wijze het feest van de geboorte van Maria te vieren
als een dag van dankbaarheid omwille van haar voorspraak bij de Heer.
Vrede en alle goeds
Vicaris P. Verbeek, mede namens mgr. H. Lommers vicaris-generaal en vicaris W. Wiertz
Dirigenten- en organistendag
Zaterdag 6 oktober 2018 is er van 9.30 uur – 14.00 uur de gezamenlijke dirigenten- en
organistendag van dit jaar in de St. Gertrudiskerk te Bergen op Zoom. Voor het opdoen
van nieuwe ideeën is er op deze dag een centrale workshop en zijn er aparte workshops
voor dirigenten en organisten. Ter voorbereiding krijgen de deelnemers enkele werken
toegestuurd. Gastdocenten zijn Hans Smout en Janno den Engelsman.
Voor nadere informatie en/of aanmelding verwijzen wij u naar
Dirigenten- en organistendag
Misdienaars- en Acolieten Weekend
Van vrijdag 28 september 19.00 uur – zondag 30
september 2018 13.00 uur wordt het Misdienaars- en
Acolieten Weekend georganiseerd in en rond de
basiliek Oudenbosch. Dit weekend is bedoeld voor alle
misdienaars en acolieten tot 21 jaar en vol met leuke
activiteiten. Voor verdere informatie en inschrijving
zie: Misdienaars & Acolieten weekend 2018
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Studiedag Rebuilt: kinderen en gezinnen in de parochie
In aansluiting op de impulsavond van 29 mei jl. over Rebuilt, organiseert het Sint
Franciscuscentrum op woensdag 14 november een studiedag over Rebuilt. Ingezoomd
wordt op het uitnodigen van kinderen en gezinnen in de parochie. Deze vormingsdag is
bestemd voor vrijwilligers en beroepskrachten actief in het pastoraat.
Op verschillende plekken in het land wordt succesvol ervaring opgedaan met Rebuilt
(Lucaskerk in Den Bosch) en gezinscatechese (o.a. de Jacobuskerk in Den Haag).
Initiatiefnemers vertellen over hun ervaringen hiermee. Doel van deze dag is om
parochies inhoudelijke handreikingen te geven om jongere generaties uit te nodigen.
Dagpresentatie is in handen van Geerten Kok.
Het programma ziet er als volgt uit:
9.45
Ontvangst met koffie en thee
10.00 Gebed en welkom door Monseigneur Liesen
10.05 Op weg met Rebuilt en Alpha in het bisdom Breda, door diaken Egbert Bornhijm
10.20 Ouders en kinderen ontvangen op zondagochtend. Hoe doen ze dat in de Rebuilt-parochie de
Lucaskerk in Den Bosch? Welke muziekkeus spreekt jonge generaties aan? Door Robert van Aken (pr)
11.20 Uitwisseling met de spreker
12.00 Broodje, koffie en thee (wordt voor gezorgd)
12.30 De doelgroep uitnodigen: persoonlijk en via digitale media (facebook). Door Jochem van Velthoven en
Brechje Loenen
13.00 Gezinscatechese realiseren in de parochie. Ervaringen in de Jacobus de Meerderekerk in Den Haag.
Door Michiel Thijssen, team-lid en vader
13.45 Uitwisseling met de spreker
14.00 Conclusie en afsluiting door Mgr. Liesen
14.15 Afsluiting met gebed in de studentenkapel
14.30 Koffie/thee gelegenheid om na te praten
Aanmelden kan door een mail te sturen naar: secretariaat@sintfranciscuscentrum.nl.
Bergen op Zoom viert op feestelijke wijze het feest van Onze Lieve Vrouw van
Smarten
Op zaterdag 15 september 2018 om 19.00 uur viert de Lievevrouweparochie op
feestelijke wijze het feest van 90 jaar Kerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes tijdens het
feest van Onze Lieve Vrouw van Smarten met een Eucharistieviering met
lichtprocessie.
U bent van harte uitgenodigd om in deze bijzondere en feestelijke viering mee
te vieren!

Bijeenkomsten 'Geloof in kunst' in Terneuzen
Voormalig vicaris-generaal Vincent Schoenmakers zal samen met diaken en archivaris van het bisdom, Frank
van Gerven, viermaal in het parochiecentrum van Terneuzen alsook, de vijfde keer, in de kerk van Zuiddorpe,
bijeenkomsten onder de titel ‘Geloof in kunst’ verzorgen. Initiatiefnemer is het Sint Franciscuscentrum, in
samenwerking met het vicariaat Middelburg.
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De eerste vier bijeenkomsten vinden plaats op de woensdagen 26 september, 3 oktober, 10 oktober en 17
oktober in het parochiecentrum te Terneuzen, Alberdingk Thijmstraat 2, van 19.30 - 21.30 uur.
De laatste, vijfde, bijeenkomst vindt plaats in de kerk van Zuiddorpe, op woensdag 31 oktober van 14.00 17.00 uur.
Voor wie zijn de bijeenkomsten bedoeld?
Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom. Speciaal nodigen wij de mensen uit, die op de een of
andere wijze betrokken zijn bij een kerk. Mensen die de openstelling van het kerkgebouw verzorgen, mensen
die de kerk schoonhouden, kosters, kerkwachten, leden van bloemengroepen, technische mensen.
Maar daarnaast kan eenieder met belangstelling deelnemen.
Inhoud van de bijeenkomsten.
“Mensen leven voor een belangrijk deel van verbeelding. Wat ze dromen, geloven en hopen, brengen ze in
beeld, drukken ze uit in kunst: in muziek, in beelden van hout, steen of glas, in rituelen, in liturgische taal en
gebaren.
Onze kerkgebouwen zijn schatkamers van grote en kleine kunstschatten en ook alles wat er gebeurt is
vindplaats van kunst. Als we ons daarin verdiepen, gaat de wereld van ons ‘geloof in kunst’ verder open.”
Deelname
Voor meer informatie en/of aanmelding zie 'Geloof in kunst'
Deelname aan de bijeenkomsten is gratis. U begrijpt dat een gift uwerzijds altijd hartelijk welkom is!
Bijeenkomst in pastoraal-diaconaal centrum 'de Pelgrim' over de brief van paus Franciscus
Onlangs is een nieuwe brief van paus Franciscus gepubliceerd. De brief wordt genoemd naar de eerste
woorden ‘Gaudete et exsultate’, ‘Wees blij en juich’. In de ondertitel van de brief
wordt kort en bondig het thema weergegeven: ‘Over de roeping tot heiligheid in
deze wereld’. De brief is gericht aan alle gelovigen. Een belangrijke vraag waar veel
mensen in onze tijd mee worstelen is waarom het zo moeilijk is om echt gelukkig te
zijn. Waarom gaan we in op zoveel afleidingen in ons leven, terwijl we voor wat we
in ons hart echt belangrijk vinden weinig tijd hebben? Op deze en andere vragen wil
de paus in zijn brief een antwoord geven. ‘Diep in ons hart willen we eigenlijk echt
gelukkig worden en in vrede met de mensen om ons heen leven. Wat moeten we
daarbij voor ogen houden, wat daarvoor doen? Als we de verhalen in de Bijbel erop
nalezen, zien we dat mensen in alle tijden daarmee worstelden, maar vooral dat
Jezus zich ons lot heeft aangetrokken en ons, namens God de Vader, wil helpen om
echt gelukkig te worden. Daarover gaat zijn Blijde Boodschap.’
In het kader van de activiteiten in pastoraal-diaconaal centrum ‘de Pelgrim’ organiseert de parochie op
maandag 24 september een bijeenkomst over de brief van de paus. Na een korte inleiding wordt in groepen
gesproken over de vragen die in de brief aan de orde worden gesteld en over de antwoorden die de paus ons
vanuit het geloof voorhoudt. Teksten uit de brief worden tijdens de bijeenkomst uitgereikt. De bijeenkomst
staat open voor alle parochianen en wordt geleid door leden van het pastoraal team.
U bent van harte welkom om 19.30 uur in de Cuyperszaal (ingang ‘de Pelgrim 1’ aan de achterzijde van de
Basiliek). De bijeenkomst wordt omstreeks 21.30 uur afgesloten. In verband met de organisatie wordt het prijs
gesteld als u zich aanmeldt bij de pastorie in Oudenbosch, telefoonnummer 0165 330 502 op werkdagen
tussen 09.00 uur en 12.00 uur, of met een email naar teamassistent@bernardusparochie.nl
Personalia
José Kamps is gestopt als secretarieel medewerker van het vicariaat Middelburg
Per 1 september jl. is José Kamps gestopt als secretarieel medewerker van het
vicariaat Middelburg. Ze trad in dienst als secretarieel medewerker van het dekenaat
Zeeland op 1 juli 2010 en werd secretarieel medewerker van het vicariaat Middelburg
op 1 juni 2012. José zocht al een tijdje een baan met meer uren en wordt nu
projectsecretaresse bij een bedrijf waar luxe jachtboten worden gebouwd.
Op 28 en 29 augustus was er een moment van afscheid in Bergen op Zoom waarbij
vicaris Paul Verbeek, ook in zijn toenmalige functie van Deken van Zeeland, enkele
goede herinneringen ophaalde. We danken José voor haar betrokken en vaardige
inzet voor ons bisdom en zullen haar warme persoonlijkheid missen. Wij wensen
haar heel veel succes in haar nieuwe werkomgeving.
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Wisseling teamleiderschap in de Sint Franciscusparochie en parochies regio Zundert
Per 1 september jl. heeft pastoraal werker Wim van Reen het teamleiderschap overgenomen van diaken Jan
van Steenoven.
Paul de Maat en Fons van Hees
De bisschop van Breda heeft, in overleg met pastoor Paul de Maat, eervol ontslag verleend aan Paul de Maat
als pastoor van de H. Mariaparochie Walcheren en als parochievicaris van de H. Pater Damiaanparochie op de
Bevelanden en Schouwen Duiveland. Bisschop Liesen heeft hem daarbij bedankt voor zijn grote inzet voor het
pastoraat in beide parochies. Het ontslag is ingegaan per 1 juli 2018. Per diezelfde datum is Fons van Hees
benoemd tot pastoor van de H. Mariaparochie Walcheren. Op zaterdag 8 september is er om 19.00 uur een
bijzondere viering in de HH Petrus- en Pauluskerk te Middelburg, waarin het afscheid van Paul de Maat als
pastoor van de Mariaparochie Walcheren gestalte krijgt, en waarin Fons van Hees door vicaris Paul Verbeek
wordt geïnstalleerd als nieuwe pastoor van deze parochie.
Paul de Maat heeft toegezegd om als priester assistentie te blijven geven in de Mariaparochie Walcheren en in
de H. Pater Damiaanparochie.
Jeanine Heezemans
Op 1 september 2008 werd Jeanine Heezemans benoemd tot pastoraal werkster voor de toenmalige
parochies van de regio De Bevelanden en Schouwen-Duiveland. Vanaf 1 oktober 2013 was Jeanine teamlid
van het ene pastoraal team voor de H. Maria Parochie Walcheren en de H. Pater Damiaanparochie. Op 15
november 2018 zal Jeanine Heezemans met vervoegd pensioen gaan, maar ze neemt al eerder afscheid van
de parochies. Het afscheid krijgt gestalte op zondag 16 september in de H. Maria Magdalenakerk in Goes, in
de eucharistieviering om 11.00 uur.
Katrien Van de Wiele
Het afgelopen half jaar is pastoraal werkster Katrien Van de Wiele voor één dag in de week gedetacheerd
geweest in de parochies van het samenwerkingsverband Boven de Schelde. Via die detachering ondersteunt
Katrien het pastoraal team van dit samenwerkingsverband, waar door diverse omstandigheden krapte in de
bemensing was ontstaan. Onlangs is afgesproken is dat de detachering van Katrien met nog een half jaar
wordt verlengd. Katrien zet zich in de parochies Boven de Schelde met name in voor het pastoraat met jonge
gezinnen.
Anton Janssen
Op zondag 23 september 2018 wordt Anton Janssen door bisschop Liesen tot diaken gewijd tijdens de
plechtige eucharistieviering om 15.00 uur in de kathedraal van het bisdom. Per 24 september 2018 wordt
Anton door de bisschop benoemd als diaken in de Lievevrouweparochie in Bergen op Zoom. Al per 1
september is hij benoemd tot lid van het pastoraal team in deze parochie. De presentatieviering van Anton
Janssen als diaken en teamlid in de Lievevrouweparochie is op vrijdag 28 september om 19.00 uur in de
Lourdeskerk in Bergen op Zoom.
Mary Zopfi-de Bruijn
Mary Zopfi-de Bruijn wordt per 1 oktober aanstaande benoemd als pastoraal werkster in de Sint
Norbertusparochie in Roosendaal, in een aanstelling van 0,6 fte. De presentatieviering van Mary Zopfi-de
Bruijn is op vrijdag 19 oktober om 19.00 uur in de Sint Josephkerk in Roosendaal.
Annemiek Buijs-Tuytelaars
Annemiek Buijs-Tuytelaars wordt met ingang van 1 oktober aanstaande voor 0,5 fte pastoraal werkster in de
H. Catharinaparochie te Oosterhout waar ze de taak krijgt het project Jonge Gezinnen uit te voeren. Het
project heeft een duur van vier jaar en een omvang van 0,5 fte.
De presentatieviering van Annemiek Buijs-Tuytelaars is op zaterdag 6 oktober om 19.00 uur in de kerk van de
H. Johannes de Doper in Oosteind.
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Stijn Oosterling
Op 6 april 2018 is Stijn Oosterling begonnen als justitieaalmoezenier in de Jeugd Justitiële Inrichting Den HeyAcker te Breda. Hij volgde daar Bert Simons op, die een benoeming heeft gekregen in de penitentiaire
inrichting in Vught.
Federico Ceriani
De bisschop van Breda heeft aan priester Federico Ceriani gevraagd een aanstelling te aanvaarden in het
pastoraal team van de zes parochies van het samenwerkingsverband Alphen-Gilze. In de parochies van dit
samenwerkingsverband was een vacature ontstaan vanwege het vertrek van kapelaan Jochem van Velthoven.
Federico Ceriani is zeventien geleden tot priester gewijd in Argentinië. Hij heeft in meerdere landen
ervaringen opgedaan in het parochiepastoraat, onder andere in het bisdom Roermond in de periode van
2004 tot en met 2013.
Federico Ceriani wordt met ingang van 15 oktober benoemd als kapelaan in de zes parochies van AlphenGilze. Op zaterdag 20 oktober wordt hij om 19.00 uur gepresenteerd tijdens de eucharistieviering in de
Willibrorduskerk te Alphen. Federico zal te zijner tijd gaan wonen in de kapelanie van Chaam.
Geerten Kok
Met ingang van 1 september jl. heeft de bisschop van Breda Geerten Kok benoemd tot stafmedewerker voor
de vicariaten Middelburg en Breda, voor 0,5 fte. Hij zal deze functie vervullen naast zijn functie van
bisschoppelijk gedelegeerde kerkopbouw (ook 0,5 fte).
Jochem van Velthoven
Eerder hebben we u al bericht over de nieuwe benoeming van Jochem van Velthoven. Op vrijdag 26 oktober
wordt Jochem van Velthoven gepresenteerd als kapelaan van de drie parochie in Zeeuws Vlaanderen, tijdens
de eucharistieviering om 19.00 uur in de Emmaüskerk in Terneuzen.

De volgende nieuwsbrief verschijnt begin oktober 2018
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