Pastoraal Hoekje week 7 2019
De zaligsprekingen,
identiteitskaart voor het
christendom.

Wie gelooft, gaat op een andere
wijze om met het leven van
zichzelf en van anderen. Hij mag
zich geborgen weten in Gods hand,
ook al stormt het om hem heen;
hij mag zich veilig weten op de
rots, ook al raakt de wereld in
beroering. En zo wordt het leven
vruchtbaar, omdat men op God
vertrouwt.
Tegen deze achtergrond lezen we komende zondag het Evangelie over de
zaligsprekingen. Het is de omkering van onze wereldlijke waarden. Het tijdelijke en
vergankelijke geeft geen echte vreugde, maar binnen mogen gaan in het Koninkrijk
van God wél. De zaligsprekingen prijzen de armen niet zalig omdat ze arm zijn,
maar omdat ze open staan voor de komst van het Rijk van God. Jezus prijst zalig
wie God zoekt en op Hem vertrouwt.
Paus Franciscus laat in zijn exhortatie 'Gaudete et exsultate' (Verheugt u en juicht)
zien dat de zaligsprekingen aangeven hoe je heilig kunt zijn in ons dagelijks leven:
door mild en nederig te zijn, door te treuren met wie verdriet heeft, door
barmhartig te zijn, door vrede te stichten. De zaligsprekingen zijn dus “als een
christelijke identiteitskaart”. En de paus benadrukt dat Jezus zich identificeert met
de armen in het Matteüs evangelie, met name in wat wij de werken van
barmhartigheid zijn gaan noemen (Matteüs 25). Door Hem op die manier na te
volgen, geven wij handen en voeten aan het Evangelie. En zijn de zaligsprekingen
een Christelijke identiteitskaart, ook voor ons.
diaken Anton Janssen - R.-K. Lievevrouweparochie

Pastoraal Hoekje week 6 2019
Vissen naar ‘het goede’

In het evangelie van komend weekend
ontmoeten we mannen met vakkennis:
vissers. Als geen ander weten zij de
plekjes waar de vis te vangen is en
natuurlijk weten ze ook dat je 's nachts
meer vissen vangt dan overdag. En dan
komt daar Jezus, een zoon van een
timmerman, die met een gedrevenheid
de mensen weet te enthousiasmeren.
De vissers zijn vereerd, dat Hij vanuit
hun boot de mensen toespreekt. Maar
na zijn toespraak stelt Hij een
bijzondere vraag; geeft Hij eigenlijk
meer een opdracht.
Hij vraagt hen naar diep water te varen om daar te gaan vissen. De vissers
antwoorden dat ze de hele nacht gevist hebben, maar niks gevangen hebben. Maar
omdat Hij het vraagt, willen ze het nog wel eens proberen. De opmerking die de
mannen met vakkennis maken, toont aan dat ze zijn boodschap niet begrepen
hebben. Water krijgt hier een andere betekenis, vissen iets anders dan gewoon
maar vis naar boven halen. Water heeft in de bijbel naast positieve kenmerken ook
negatieve kenmerken. Het is in de Bijbel ook de plaats waar ‘het kwade’ in schuilt.
Vissen betekent dan mensen uit de greep van ‘het kwade’ halen. Om deze manier
van vissen te kunnen beoefenen is er geen vakkennis nodig van het vissersvak,
maar wel geloof en vertrouwen in Jezus. Ook al lijkt alles ons te zeggen dat het
evangelie verkondigen vandaag de dag niet mogelijk is, toch maar proberen …
Varen naar het diepe water, en ‘het goede’ boven water brengen …
Diaken Jan Foesenek - R.-K. Lievevrouweparochie

Pastoraal Hoekje week 5 2019
Maria Lichtmis

Op 2 februari viert de kerk het feest
van de opdracht van Jezus in de tempel
ook wel Maria Lichtmis genoemd. Het is
een lichtfeest tussen de twee grote
feesten van licht in. Immers met
Kerstmis vieren we de komst van het
Licht op aarde door de geboorte van
Jezus te Bethlehem en met Pasen
vieren we de overwinning van het Licht
door de Verrijzenis van onze Heer.
Het is een goede gewoonte om op 2 februari een lichtprocessie te houden ter ere
van Maria. Zo laten we tussen Kerstmis en Pasen zien wat onze opdracht als
christen is: Licht doorgeven, uitstralen in naam van Jezus.
Dit jaar willen we dit doen in onze Lourdeskerk op zaterdag om 17.00 uur met een
feestelijk gezongen Eucharistieviering verzorgd door ons Samenzangkoor. Na de
preek worden de kaarsen gezegend. (U mag ook uw eigen kaarsen meebrengen om
te laten zegenen). Daarna gaan we in kleine processie naar de Lourdesgrot.
Op zondag 3 februari is de terugkomviering van de dopelingen in de Gertrudiskerk
om 14.00 uur. De gedoopte kinderen krijgen een speciale kinderzegen en ook in
deze viering brengen we een lichtgroet aan Maria.
Iedereen is van harte welkom ook als u geen dopeling in uw familie heeft. Het zou
geweldig zijn als parochianen ook die middag naar deze viering komen om zo te
verbondenheid met onze jonge gezinnen te laten zien.
Tot de traditie behoort om op Maria Lichtmis pannenkoeken te eten. Dit gebruik
geeft iets feestelijks aan de dag zeker voor de kinderen.
Vrede en Alle Goeds
Pastoor Paul Verbeek

Pastoraal Hoekje week 4 2019
Voor de gelegenheid ben ik weer

even op Facebook gegaan en de vrolijke
berichten stromen binnen. Het is net
alsof ik zelf ook even in Panama ben,
bij de Wereldjongerendagen(WJD). Ik
volg dit nieuws omdat het mij
persoonlijk veel zegt – ik was er zelf
een paar keer bij en ken veel van de
jongeren die nu daar zijn. Vergelijk het
met iemand die expres het weerbericht
van Oostenrijk volgt omdat hij daar
familie heeft die mogelijk ingesneeuwd
is. Ik kijk dus naar de WJD, waar de
Nederlandse jongeren gastvrij worden
ontvangen in dit Midden-Amerikaanse
land.
Ze slapen in gastgezinnen en vieren samen. In de kerk, maar ook in processies en
kleurrijke parades. Ze bezoeken diaconale projecten die door de lokale kerk worden
georganiseerd. En ondertussen groeien ze zelf. Zoals Martijn al vertelde, zetten ze
samen een stap op hun eigen weg van geloof, zodat ze terug thuis mee verder
kunnen bouwen aan de kerk.
Tijdens de bijeenkomst van de jongerengroep The Next Step afgelopen vrijdag
hadden we geluk. We konden even videobellen met Martijn in Panama en voelden
ons over duizenden kilometers met elkaar verbonden. Verbondenheid, daar draait
de WJD om. Ook straks bij het thuisblijversweekend op Ameland waar ik met Cindy
heen ga. Verbonden zijn in geloof, voelen dat je niet de enige bent, voelen dat de
kerk leeft en dat jouw geloof waardevol is. Je mag het meedragen en uitdragen, je
eigen leven in.
Pastor Fredi Hagedoorn, R.-K. Lievevrouweparochie

Pastoraal Hoekje week 3 2019
Zien en geloven.

Met het feest van de doop van de Heer
afgelopen zondag is voor de Kerk de
kersttijd afgesloten. De tijd die nu
begint, noemen we binnen de kerk de
tijd door het jaar. In deze tijd wordt er
geen bijzonder aspect van het mysterie
van Christus gevierd, zoals we met
Kerstmis, de 40-dagentijd en Pasen, of
Pinksteren doen. Wel herdenken we,
met name op de zondagen, de volheid
van Zijn mysterie.
En iets van dit mysterie zien we dan ook meteen op de eerste zondag. Het evangelie
vertelt van het eerste openbare optreden van Jezus. Hij is met zijn moeder en zijn
leerlingen aanwezig op een bruiloft in Kana. En dan gebeurt iets wat je als gastheer
liever niet hebt: de wijn is op. Op aandringen van Maria verandert Jezus water in
wijn. Het feest is gered. Zijn leerlingen zien dit, zien deze tekenen, en geloofden in
Hem.
Misschien herkennen we dit ook in ons eigen leven. Het gaat eigenlijk best goed,
maar opeens lopen we vast, gaat het niet zoals we graag willen, zijn er tegenslagen.
Wat dan? Komt er hulp of een oplossing? En als die dan komt, hoe kijken we er dan
achteraf tegen aan? Heeft God hier iets mee van doen? Kan het zijn dat Hij hier aan
het werk is geweest en herkennen we hierin Zijn tekenen?
Dat dit nieuwe jaar voor ons een jaar mag zijn waarin we Zijn aanwezigheid steeds
meer en meer mogen ervaren.
Diaken Anton Janssen

Pastoraal Hoekje week 2 2019
Leren leven als gedoopte …

Het aanstaande weekend wordt de
Doop van Jezus gevierd. Jezus’ doop is
het voorbeeld van onze eigen doop. Bij
Hem ging de hemel open, en de Geest
van God daalde over Hem neer. Hij
kreeg de opdracht de Blijde Boodschap
te verkondigen. Wat met Jezus
gebeurde bij zijn doopsel, gebeurt ook
nu nog bij elk doopsel. Ook over ons
gaat de hemel open; God houdt ons zijn
hand boven ons hoofd als bescherming.
Hij sluit met ons een verbond van
trouw.
Jezus wordt ondergedompeld in het
water. Water drenkt de aarde en maakt
vruchtbaar.
Zonder water is er geen leven, in het water komt het leven, want voor de geboorte
leeft een kind in het vruchtwater van de moederschoot. Water is ook het zinnebeeld
van de dood. Zijn geweld kan alle leven vernietigen. En dan betekent water,
waarmee een kind gedoopt wordt, tegelijk dood en leven. Zo is de doop een nieuw
begin, een startpunt dat verder groeien moet in heel ons leven. Evenals Jezus
ontvangen wij Gods Geest om aan mensen de Blijde Boodschap te melden van het
Nieuwe Verbond - tussen God en de mensen gesloten. Het is een verbond gesloten
in geloof. Wij worden alleen kinderen van God door geloof. Waar geen geloof is, is
ook geen doopsel. Daarom wordt er niemand gedoopt of hij moet zelf zijn geloof in
Jezus uitspreken, of dit geloof uitgesproken moet worden bij een kinderdoop door
de ouders en doopgetuigen. Het is niet voldoende een kind te laten dopen, je moet
het leren als gedoopte te leven.
Diaken Jan Foesenek

Pastoraal Hoekje week 51+52 2018 + week 1 2019
Bent u klaar om kerstmis te
vieren?

Lieve mensen
Over een paar dagen is het zover.
Het is dan 24 december en midden
in de winternacht vieren we dat
Jezus geboren is in de stal van
Bethlehem. In november was ik in
de geboorteplaats van Jezus. Het
was heerlijk om daar onze bekende
kerstliederen met elkaar te zingen
op de velden waar de herders het
goede nieuws mochten horen uit
de mond van een heerschare van
engelen.
Toen ze het bericht ontvingen, gingen ze meteen op tocht en vonden in een stal
Maria, Jozef en het pasgeboren kindje in doeken gewikkeld.
Wat zouden wij doen als engelen ons de boodschap brachten van een pasgeboren
baby, die de wereld gaat veranderen?
Gaan we zoals de herders direct op pad of……….?
Of gaat ons samenzijn in huiselijke kring voor met lekker eten en drinken?
De vragen houden me bezig. Wanneer zijn we klaar om kerstmis te vieren?
Wordt het kerstmis als we alles kunnen doen wat we al jaren doen op deze
kerstdagen?
Of willen we openstaan voor het onverwachte en kan het traditionele even wachten
als we het allemaal in huis hebben?
Misschien is het uitnodiging om deze overdenking mee te nemen dit jaar en geeft ze
ons een onvergetelijk kerstfeest cadeau dit jaar.
Alvast een Zalig Kerstfeest
Pastoor Paul Verbeek

Pastoraal Hoekje week 50 2018
Toen ik terugkwam van de
Wereldjongerendagen van
Sydney (2008) had ik het voornemen
om voortaan iedere zondag naar de
kerk te gaan. U herkent dat misschien
wel: dat wat je meemaakt op
bedevaart of vakantie wil je het liefst
mee naar huis nemen. Ik probeerde
het en vaak lukte het. Maar sommige
zondagen vond ik naar de kerk gaan
wel een opgave. Soms is een viering
immers gewoon een viering.

Maar gaandeweg ontdekte ik dat in iedere ‘gewone’ viering wel iets zit wat je kan
aanspreken. Een gedeelte uit de preek, de net wat langere stilte na de communie of
een lied.
Ja, vaak was het de kerkmuziek die me het meest raakte. Ik zal de eerste keer dat
ik het lied ‘De dag gaat open voor het woord des Heren’ hoorde nooit vergeten. Wat
een prachtig openingslied is dat, wat zo mooi ons wenden naar God uitdrukt. Zo
helpt de muziek je om te bidden. Als u een viering wil meemaken waar de muziek
de boventoon voert, kan ik u uitnodigen voor A Festival of Nine Lessons and Carols.
Negen lezingen, omlijst door prachtige muziek, aanstaande zaterdag om 19.00 uur
in de St. Gertrudiskerk.
Fredi Hagedoorn, pastoraal werkster

Pastoraal Hoekje week 48 2018
Vol verwachting klopt ons
hart!

Lieve mensen
Voor wie en voor wat klopt ons
hart?
In deze tijd van Advent zien we vol
verwachting uit naar……..
Er is zoveel op dit moment
waarnaar we kunnen en mogen
verlangen zoals vrede,
verdraagzaamheid, veiligheid,
gemeenschapszin enz.
Maar deze dagen in het bijzonder
speelt Sinterklaas een belangrijke
rol.
Zondag a.s. mogen we hem verwelkomen in Lourdeskerk met een speciale viering.
Jong en oud ziet hiernaar uit. Vele mensen zetten zich hiervoor in en de Sint weet
altijd de juiste woorden te kiezen om ons allemaal blij te maken. Mijn hart gaat
sneller kloppen voor hem. Hij helpt me om de Advent beter te kunnen vieren.
Immers in deze tijd zien we uit naar de geboorte van Jezus, onze Verlosser. Door
Hem is er licht in de duisternis gekomen. Mensen gunnen elkaar het licht in de
ogen. Hij laat zien dat vrede kan: Met jezelf, je medemens en God. Het beste haalt
hij uit ons mensen, te beginnen met de herders op de velden van Bethlehem. Mijn
hart ging sneller kloppen toen ik vorige week op deze velden mocht lopen. Op deze
plaats verkondigden de engelen het goede nieuws voor alle mensen: Jezus, de
Redder is geboren. Samen mogen we vol verwachting uitzien naar zijn komst
Pastoor Paul Verbeek

Pastoraal Hoekje week 47 2018
Christus, Koning van het heelal

Komend weekend vieren we de laatste
zondag van het kerkelijk jaar:
‘Christus, Koning van het heelal’.
Kijken we eens zo’n negentig jaar
terug. 1925. Europa had een lang
proces achter de rug waarin de rol van
de kerk was teruggedrongen. De paus
was beroofd van zijn staat. Paus Pius
XI had onderhandeld met Mussolini.
Hij had er een kleine stadstaat aan
overgehouden met de status van
president. Enkele jaren later zou hij
een encycliek schrijven tegen het
opkomend nazisme in Duitslang: ‘Mit
brennende Sorge’.
De paus maakte zich zorgen over een wereld waarin niet alleen de kerk, maar ook
God was weggebannen. De staat duldde de kerk nog slechts zoals bijvoorbeeld een
krant of een voetbalvereniging. Het leek alsof de volkeren geen enkel gezag boven
zich erkenden en elkaar slechts als concurrenten zagen. Het leek alsof een
gemeenschappelijke basis ontbrak. Daarom stelt de paus in een encycliek het feest
van Christus Koning in. Spoedig daarna zongen wij uit volle borst: ‘Aan U, o Koning
der eeuwen!’ De behoefte was groot aan een macht, een waarde, die boven alle
landen stond.
Christus Koning betekent dus dat Christus er is voor iedereen. Alle schepselen
vormen Gods uitverkoren volk. In het hart van de gelovige leeft het besef dat alle
mensen tempels zijn van Gods geest. Het maakt ons geneigd om met eerbied en
bewondering contact te zoeken met iedereen. We zijn geroepen tot dialoog.
Dit voorop gesteld hoeven we natuurlijk niet naïef te zijn. Vanzelfsprekend maken
we ons zorgen als we zien, dat er zich onder bepaalde mensen een eng soort
strijdvaardigheid ontwikkelt. Het lijkt er wel op dat we sinds 1925 weinig hebben
geleerd. Maar als christenen zijn we geroepen om te zoeken wat ons bindt; dat
blijft!
Diaken Jan Foesenek - R.-K. Lievevrouweparochie

Pastoraal Hoekje week 46 2018
Een paar vellen A4 papier op de
grond. Ze verwijzen naar personen uit
het verhaal wat we net hoorden. De
papieren liggen op strategische afstand
van elkaar, zodat ze ook de relatie
tussen de personen uitbeelden. En wij,
wij mogen erbij gaan staan. Voel je je
meer aangetrokken tot de
kromgebogen vrouw, de hoofdpersoon
van dit evangelie? Of ben je eerder een
toeschouwer?

Of iemand die zijn stem verheft tegen Jezus? En, de meest prangende vraag, wil je
misschien Jezus zelf zijn of heel dichtbij Hem staan?
Deze vragen hielden de jongeren van The Next Step bezig toen ik met hen een
workshop bibliodrama volgde. De begeleidster liet ons allemaal een plek innemen in
het verhaal van de kromgebogen vrouw (Lc 13, 10-17). Vervolgens vroeg ze
waarom we juist daar stonden en wat dat met ons eigen leven te maken had. Het
werd een hele bijzondere avond, waarin ieder heel openhartig over zijn/ haar leven
en geloof vertelde.
Voor zulke pareltjes van jongerenwerk wordt op zaterdag 17 en zondag 18
november gecollecteerd tijdens de nationale jongerencollecte. Hartelijk dank voor
wat u wil geven.
Fredi Hagedoorn,
pastoraal werkster Lievevrouweparochie

Pastoraal Hoekje week 45 2018
Geen 11-11 zonder 7-11.

In de eerste week van november, na
Allerheiligen en Allerzielen, kent
onze kalender een drietal bijzondere
Heiligen: op 3 november St.
Hubertus, op 7 november St.
Willebrord en op 11 november
St. Martinus. De eerste is bekend
van de welbekende hubkes, die
volgens de overlevering
bescherming bieden tegen
hondsdolheid.
Sint Maarten is in grote delen van West-Europa bekend van de lampionnenoptocht.
In delen van Noord-Brabant, en zeker ook in het Bergse, is hij echter in bekendheid
en populariteit voorbijgestreefd door een andere 11-11.
St. Willebrord is misschien wel de minst bekende van de drie. Voor de Nederlandse
kerkprovincie is hij echter van onschatbare betekenis. Hij bracht immers het geloof
naar ons land.
Zonder hem zou er nu geen Nederlandse Kerk zijn. In die zin staan wij allemaal op
zijn schouders.
In zekere zin zou je ook kunnen zeggen dat er zonder de Heilige Willebrord ook
geen vastenavond zou zijn geweest. Ons geloof gaat aan bijna alle feesten en
tradities in Nederland vooraf.
De feesten zijn gebleven en hebben soms een ander karakter gekregen. De Heiligen
zijn echter steeds verder naar de achtergrond verdrongen. Ze zeggen ons steeds
minder, ze verliezen aan betekenis.
Maar ik denk dat we juist nu grote behoefte hebben aan nieuwe voorbeelden.
Mensen die ons de weg tonen van vrede en verdraagzaamheid, van leven in
verbondenheid met Jezus. Nieuwe Heiligen, van deze tijd, voor deze tijd. Mensen op
wiens schouders volgende generaties mogen staan.
Wie kan er voor ons zo een Heilige zijn? En voor wie kunnen wij een Heilige zijn?
diaken Anton Janssen

Pastoraal Hoekje week 44 2018
Allerzielen

Rond de dag van Allerzielen trekken
veel families naar de begraafplaatsen
en columbaria om daar hun geliefden te
gedenken. Graven worden speciaal voor
deze gedachtenis schoongemaakt en
voorzien van bloemen of planten. Voor
veel katholieken past Allerzielen goed
bij de herfst. De kortere dagen, de kilte
en de vallende bladeren bevorderen het
nadenken over dood, verlies en rouw.
We staan weer even stil bij ons eigen
leven en zoeken steun en troost bij het
herdenken van onze geliefden, die ons
in de dood zijn voorgegaan.
Zo staan de eerste dagen van november in de kerk in het teken van de doden. De
heiligen van weleer en de heiligen van onze dagen. De dood van geliefden trekt een
streep door ons bestaan, die zich niet laat wegpoetsen. Het scheidt ons leven in hoe
het was toen diegene nog leefde en hoe het voortaan zal zijn zonder hem of haar.
Maar elke herinnering aan onze doden is als een gloeiend lichtpuntje: we koesteren
het, warmen ons eraan. Het is dit licht dat groeien wil. Het is het leven zelf dat,
ondanks onze verliezen, aan het licht wil komen.
Op vrijdagavond 2 november herdenken wij in de vieringen om 19.00 uur in beide
kerken de overledenen uit onze parochie van het afgelopen jaar, waarvan wij kerkelijk
afscheid hebben genomen in de avondwake, de uitvaart of in een viering in
crematorium of aula. Iedereen is uiteraard van harte welkom om mee te vieren op
deze speciale dag van Allerzielen.
Diaken Jan Foesenek

Pastoraal Hoekje week 43 2018
Mgr. Romero leeft!

Lieve mensen.
Dat was mijn ervaring in Rome op 13 en 14
oktober. Ik mocht een wake meemaken op de
vooravond van de heiligverklaring van de
bisschop van de armen uit Latijns Amerika. De
viering, die een uur later begon dan was
aangekondigd, heeft me diep geraakt en
ontroerd. Toen ik op het Moller studeerde werd
Oscar Romero op 24 maart 1980 tijdens de
eucharistieviering vermoord. Dat maakte een
diepe indruk op mij en zovelen. Hoe kon dit
gebeuren?
Tijdens zijn uitvaart in de kathedraal van San Salvador vonden 40 mensen de dood.
Ik kon en kan dit niet bevatten.
Ik ben over zijn werk en leven gaan lezen en mijn bewondering werd alleen maar
groter. Na zijn dood leefde hij voort in zijn mensen. “mij kunnen ze doden, maar
niet de stem van de gerechtigheid. Ik zal verrijzen in mijn volk” sprak de bisschop.
Zijn woorden werden waarheid. Nog altijd putten gelovigen hoop en kracht uit
woorden en het leven van Oscar Romero.
Aan het einde van de viering deelden we met elkaar: Romero leeft, leve Romero
met zang en lichtjes.
De andere morgen onder een stralende zon verklaarde paus Franciscus bisschop
Romero heilig. Hij droeg de singel (koord) die Romero droeg toen hij vermoord
werd. Dit gebaar ontroerde me en de trots van de 5000 Salvadorianen die naar
Rome konden komen. Duizenden anderen volgden de plechtigheid op TV.
De dagen in Rome lieten me ervaren dat de kerk leeft en dat ze hoop kan bieden
aan mensen in situaties die voor ons onvoorstelbaar zijn.
Het geeft me de moed en kracht om met hart en ziel met zovelen te blijven bouwen
aan onze parochie en te luisteren naar onze medemens in nood.
Mgr. Romero leeft; Leve mgr. Romero!
Pastoor Paul Verbeek

Pastoraal Hoekje week 42 2018
“Er gaat niets boven terugkeren
naar dezelfde plek om te
ontdekken hoe je zelf bent
veranderd”.

Die prachtige zin las ik jaren geleden in
een boek en heb ik sindsdien altijd
onthouden. En hoe vaak is die zin niet
waar? Bij een reünie, als je nog eens
teruggaat naar een oude vakantieplek,
maar ook nu, voor mij, nu ik weer
begin met werken in de
Lievevrouweparochie na mijn
zwangerschapsverlof.
Je ziet bij terugkeer natuurlijk eerst wat er op de plek zelf veranderd is. En in de
parochie is dat heel wat. Pastor Mary die vertrekt, diaken Anton die komt werken.
Een mooi opgeknapt Praathuis, heel wat jubilea die inmiddels achter de rug zijn.
Maar als je verder kijkt merk je dat je zelf ook veranderd bent. Omdat mijn man en
ik een dochtertje hebben gekregen is bij ons thuis alles anders. Maar het is vooral in
mijn hart anders. Thuiskomen na het werk is nu extra leuk! En werken is nu een
goede afwisseling van het zorgen thuis. Ik heb er veel zin in om weer aan de slag te
gaan, op te trekken met tieners en jongeren en mijn taken weer op te pakken. Ik
hoop u snel weer te zien!
Fredi Hagedoorn, pastoraal werkster

Pastoraal Hoekje week 41 2018
Wat houd je tegen om Jezus te
volgen?

Een rijke jongeman stelt aan Jezus een
hele belangrijke vraag, namelijk wat je
moet doen om het eeuwig leven te
verwerven. En met Jezus' antwoord is
hij niet bepaald blij: verkoop alles wat
je hebt. En ook de apostelen snappen
het niet, dus herhaalt Jezus zijn
boodschap: een kameel kruipt nog
eerder door het oog van de naald dan
dat een rijke in de hemel komt. Zijn
leerlingen zijn verbijsterd. Dat is
gewoon onmogelijk!
Hoe kijken wij nu, 2000 jaar later, naar
dit verhaal?
Lijkt het ook voor ons een onmogelijke opdracht? Maar al te gemakkelijk nemen we
de positie van een van de apostelen in. We denken dat het niet om onszelf gaat. Het
gaat om die ander. We staan er bij, kijken ernaar en denken: gelukkig ben ik niet zo
rijk, voor mij geld dit niet.
Maar waar het om gaat, is dat ook wij die vraag aan Jezus durven stellen: Wat moet
ik doen om in de hemel te komen? En het gaat ook om wat we dan vervolgens met
Zijn antwoord doen. We kunnen er van schrikken, verbijsterd raken en het opgeven
en weglopen. Of we proberen op te geven wat Jezus van ons vraagt. Om los te laten
wat ons van God afhoud.
Dat is niet eenvoudig, en het lijkt soms een onmogelijke opdracht. Maar we weten
en geloven ook dat we het niet alléén hoeven doen. Met Gods hulp zal het lukken,
want voor Hem is immers niets onmogelijk. Dat wij vanuit een gelovig vertrouwen
antwoord mogen geven op wat Jezus ons vraagt.
Diaken Anton Janssen

Pastoraal Hoekje week 40 2018
Bedankt en tot ziens….

Aanstaande zaterdag, 6 oktober, is het
dan zover. Na een maand van opstarten
van het nieuwe werkjaar, verwelkomen
van een nieuwe collega en afscheid
nemen van een andere collega, breekt
eindelijk het moment aan dat ook ik
definitief voor het laatst met mijn
collega’s van de Lievevrouweparochie in
de Lourdeskerk op het priesterkoor mag
staan. De afgelopen maand heb ik nog
veel mensen mogen ontmoeten, handen
mogen schudden, werk overgedragen
en steeds vaker kwam de vraag naar
boven, wat is dat eigenlijk: ‘Afscheid
nemen’.
Ik ga toch niet naar het andere eind van de wereld. Voor mij is deze tijd van
afscheid nemen vooral een tijd geworden om samen terug te kijken, naar alles wat
we samen hebben beleefd, hoe we op weg zijn gegaan en uit zijn gekomen waar we
nu zijn. En dan komt er vooral een gevoel van dankbaarheid naar boven.
Dankbaarheid voor die acht jaar dat ik met u heb mogen optrekken, een stukje met
u heb mogen meelopen. Bedankt voor het vertrouwen, voor alles wat we samen
mochten delen: van uw leven, van mijn leven, van onze inspiratie, ons geloof, onze
twijfels, vragen, dromen…. Het klopt, zaterdag 6 oktober zal ik in de viering van
17.00 uur voor het laatst als pastoraal werkster van de Lievevrouweparochie
aanwezig zijn, in een viering voor jong en oud een viering van vriendschap en
verbondenheid om alleen maar tegen u te kunnen zeggen: ‘Bedankt en tot ziens !’
Mary Zopfi-de Bruijn,
pastoraalwerkster Lievevrouweparochie

Pastoraal Hoekje week 39 2018
Met Vlag en Wimpel!

De Lievevrouweparochie is geslaagd
met vlag en wimpel. Ik zal deze
waardering uitleggen. Een april kwam ik
ter vervanging van pastor Fredi voor
vier maanden naar Bergen op Zoom.
Het was een belangrijke stap voor mij.
Ik was aan het opkrabbelen na een
periode van afwezigheid. Ik had
behoefte aan een andere
werkomgeving. De centrale vraag was:
Zou ik in Bergen op Zoom mijn oude
vertrouwde werkenergie en thuisgevoel
in mijn werk als pastor weer
terugvinden?
Door omstandigheden werden de vier maanden uitgebreid tot zes maanden. De
afgelopen maanden zijn voorbij gevlogen. Ik heb mijn energie en mijn roeping weer
gevonden! Ik wil u daar hartelijk voor bedanken. In het bijzonder de tieners en
leiding van On the Move, de jongeren van The Next Step, iedereen die betrokken is
bij het vormsel, de dagelijkse vrijwilligers op de pastorie en mijn collega’s in het
pastoraal team. U heeft mij met open armen ontvangen. Ik had dat nodig. Ik had
best nog wat langer willen blijven hangen. De Lievevrouweparochie is een fijne
werkplek en werkgever. Tegelijkertijd kijk ik uit naar mijn nieuwe pastorale taak:
catechese en diaconie rondom jonge gezinnen in de Catharinaparochie van
Oosterhout. Daar wil ik wel aan toevoegen dat ik een geluk heb: Ik ben nog jong,
misschien kom ik nog wel eens terug als pastor in de Lievevrouweparochie
Met dankbare groet,
Annemiek Buijs – Tuytelaars
pastoraal werker

Pastoraal Hoekje week 38 2018
Vrede toen en nu?

Midden in de jaarlijkse vredesweek, die
wij als christenen dit jaar vieren van 16
t/m 23 september lezen we het komend
weekend een bijzonder gedeelte van het
evangelie van de evangelist Marcus. Wat
daarin gebeurt, treffen wij ook vaak aan
in ons leven, in ons gezin, in ons werk, in
het verkeer; kortom in ons omgaan met
elkaar in onze huidige samenleving. Twee
duizend jaar geleden was het blijkbaar
niet veel anders.
Het blijkt dat Jezus in die tijd bij thuiskomst in Kafarnaüm haarfijn aanvoelt, welke
strijd er onderweg tussen zijn leerlingen heeft plaatsgevonden. Ze hadden ruzie
gemaakt over wie de grootste, de belangrijkste, de beste onder hen was. Jezus
weet - net als wij -, dat niemand van eerzucht en jaloezie gelukkiger wordt. Die
halen namelijk levensvreugde en levensadem weg. Jezus weet net als wij, dat twist
en tweedracht ons verder afbrengen van elkaar, van onszelf, van God. En Hij wijst
ons de weg om boven die onderlinge machtsstrijd uit te groeien, om daar boven te
staan.
Wanneer wij mensen naar Jezus’ hart willen zijn, wanneer wij werk willen maken
van vrede en gerechtigheid, dan moeten we niet haantje de voorste willen zijn of
ons zo gedragen als zouden wij het allemaal het beste weten en doen. Enige
bescheidenheid siert de mens. Het gaat bij Jezus in de samenleving, die Hij voor
ogen heeft, om een andere levenshouding, om op een andere wijze in het leven te
staan. Het gaat erom dat we consequent en radicaal al ons egoïsme, eerzucht en
jaloezie proberen uit te bannen, te overwinnen, omdat het niet om onszelf gaat,
maar om ons allen, niemand uitgesloten. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan,
want vrede is blijkbaar zo eenvoudig nog niet …
Diaken Jan Foesenek - R.-K. Lievevrouweparochie

Pastoraal Hoekje week 37 2018
Feest 90 jaar Kerk Onze Lieve
Vrouw van Lourdes
Op zaterdag 15 september vieren
we om 19.00 uur in de
Lourdeskerk op bijzondere wijze
het feest van Onze lieve Vrouw
van Smarten. Tijdens dit feest
vieren we dat onze kerk 90 jaar
jong is.
We doen dit met een speciale
eucharistieviering uit
dankbaarheid en lichtprocessie en
dat op de vooravond van de
Brabantstoet, de grootste stoet
van onze provincie, die door onze
stad zal trekken op zondag 16
september met 100 groepen en
meer dan 1000 deelnemers.
Graag brengen we op deze
vooravond een speciale hulde aan
Maria met licht en bloemen.
We danken de moeder van de Heer om haar bescherming en voorspraak voor onze
parochie en stad.
Ook zal het Lourdesbeeld op de voorgevel van de oude noodkerk gezegend worden.
Het is bijzonder om op deze wijze dit jubileum van onze parochiekerk te vieren en ik
hoop dat we met velen zijn.
U bent allen meer dan van harte welkom.
Na de eucharistieviering kunnen we elkaar ontmoeten onder het genot van koffie en
thee en een passende traktatie.
Graag tot 15 september om 19.00 uur in onze jarige Kerk Onze lieve Vrouw van
Lourdes.
Pastoor Paul Verbeek

Pastoraal Hoekje week 36 2018
Een verfrissende regenbui
Afgelopen week fietste ik door de
stromende regen. In plaats van dat ik
zat te balen dat ik geen regenjas bij
had om de regen tegen te houden,
genoot ik bijna van iedere regendruppel
die op mij neerkwam. Na die hele mooie
droge zomer was dit water meer dan
welkom en voelde het als een frisse
douche. Ik weet niet hoe het u vergaat,
maar door die paar regenbuien van de
afgelopen weken zie ik alles om mij
heen weer een beetje tot leven komen
en dat doet mij goed.
Het gras wordt weer groen, de bloemen komen voorzichtig weer tevoorschijn.
Tegelijkertijd komen we thuis met ons gezin ook weer in ons vertrouwde ritme. De
eerste weken is het even zoeken en is het ook wel heel veel op school, op ons werk
en thuis dat weer op elkaar afgestemd moet worden. Maar als we met zijn allen het
ritme weer gevonden hebben, dat is nu bijna, voelt dat als heel prettig. Alleen in de
parochie is het zoeken en dat zal deze maand wel blijven. Want hoewel ik het heel
fijn vind om iedereen weer te zien en te horen. En we weer volop bezig zijn met wat
er het komend jaar allemaal staat te gebeuren, dringt het steeds meer tot mij door
dat ik er vanaf 6 oktober niet meer bij zal zijn, om mijn steentje bij te dragen. Dat
is even wennen. Want u zult het misschien al gehoord hebben, ik ga vanaf 1
oktober werken ‘dicht bij huis’, in Roosendaal. Niet meer iedere dag in de auto maar
sportief op de fiets. Na acht jaar is het goed om van werkplek te wisselen, nieuwe
uitdagingen aan te gaan. Maar toch voelt het nu even anders. Ik zal de vele
vertrouwde gezichten en gewoonten gaan missen van parochianen, vrijwilligers,
collega’s. Deze weken loopt bijna iedere ontmoeting uit op een terugkijken maar
ook op een vooruit kijken. Want gelukkig komt er nieuwe pastor bij, die samen met
Paul, Jan en Fredi die goede dingen die we samen op hebben gezet weer verder
brengen.
Aanstaande zondag vieren we de start van een nieuw werkjaar. Levend water staat
centraal, water dat leven geeft, als het kan stromen, als het niet vast of
tegengehouden wordt. Levend water wat altijd zijn weg vindt, het is aan ons om het
te laten stromen. Mogen we ook dit jaar elkaar inspireren om die weg te blijven
volgen soms achter elkaar, soms naast elkaar in ieder geval in gedachten met
elkaar.
Mary Zopfi-de Bruijn, pastoraal werkster Lievevrouweparochie

