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Winter 2012

Zolang er sneeuw ligt.

Winter. Elke boom, herleid
tot zijn skelet,
staat helemaallos,
totaallos.
Slechts sneeuw doet wat verloren is,
weer bij elkaar horen,
weer bij elkaar luisteren,
maakt bomen weer tot bos.

Met dit gedicht van Herman de Coninck wil ik deze Schakels openen.
Winter 2012. Buiten raast er een storm rand het huis. De buitentemperatuur is 9 graden.
In het noorden.van het land is er waleravertast. Jehoort nie!s{)ver·een ElfstedeRtocl1t.
Het is tot nu toe niet echt 'winter'. Het lijkt meer november met f1inke herfststormen. Dit
alles werkt niet mee om inspiratie te vinden voor een artikellje rand de winter.

Gelukkig kreeg ik van collega Adrie Lint het book 'al de dagen van ons leven' te leen.
Het boek biedt dag in dag uit, het jaar rand, in goode en kwade tijden, allerlei
bevindingen, inzichten, suggesties en praklische tips om thuis zinvol te leven, in een
christelijke geest. In het hoofdstuk 'het jaar' warden de seizoonen en maanden
behandeld. Naast wat recepten over het maken van vogelvoermengsel en winters
eenpansgerecht vertelt het book over de herkomst en de betekenis van de winter.
Ik lees dat de Romeinen al een halve eeuw voor de geboorte Christus elk nieuw jaar
met deze maand begonnen. Voor ons is dat pas, op grand van een decreet van paus
Innocentius XII, vanaf 1691 het geval. Januari is genoomd naar de God Janus. Hij was
de bewaker en beschermer van deuren en poorten. Janus wordt met twee gezichten



afgebeeld, het ene ziet wat zich binnen afspeelt, het andere wat er buiten gebeurt.
Janus werd bij de Romeinen de god van al wat begint; het ene, oude gezicht kijkt naar
het verleden, het andere, jonge gezicht naar de toekomst.
Ook de betekenis van februari wordt behandeld. In de Oud-Romeinse kalender was
februari de twaalfde maand van het jaar. Het jaar begon met de lente. Daarom was
februari de maand van boete, bezinning, loutering en reiniging. Februari komt van
februare = reinigen. De natuur die spoedig zal ontluiken, heeft tijd nodig om tot rust en
op krachten te komen. Deze rust, in de zin van loutering en reiniging zou de mens
eigenlijk ook moeten ondergaan. Meestal vallen camaval en Aswoensdag in februari.
De weerspreuken in het boek geven mij zorgen voor het voo~aar en de zomer. Wat
dacht u van: 'Knap januari niet van de kou, men zit in d'oogstmaand in de rouw. Januari
zonder regen is voor de boer een zegen. Draagt januari een sneeuwwit kleed dan wordt
de zomer heel'. En als februari te zacht is hoeven we van de lente ook al niets te
verwachten.

Zelf ben ik niet echt een wintermens. Sneeuw vind ik leuk om door te wandelen of met
de kleinkinderen in te spelen. Wanneer ik met de auto moet rijden dan geef ik toch echt
de voorkeur aan een schoon wegdek. Maar na deze somber makende spreuken mag
er van mij een flink pak sneeuw vallen, mag het flink gaan vriezen, mag er zelfs een
elfstedentocht komen. Anders wordt het niets met het voo~aar en de zomer.

Ja, het is maar goed dat we aan het weer niets kunnen doen!

Pastor Paul Heye
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Schakeltjes

Het mag nog net, beste lezers, en anders maak ik toch maar even misbruik van de
gelegenheid om u alien een jaar te wensen in het teken van de 3 G's, oftewel een
gezegend, gelukkig en vooral gezond 2012.

Dat gezegd zijnde gaan we in deze Schakels vol goede moed het nieuwe jaar in. En dat
het een bijzonder jaar gaat worden, kunnen we nu al stellen. Aan de ene kant is er good
nieuws in de vorm van de nieuwe versterking van het pastoresteam, Gonny van der
Korput.
Daamaast zijn er de mindere ontwikkelingen in de geloofsgemeenschappen Pastoor
van Ars en Anna-Rozenkrans, waar dit jaar de reguliere vieringen zullen stoppen. Wat
dit precies betekent kunt u verderop lezen. Zo ziet het er naar uit dat ook de
camavalsviering in Liesbos dit jaar voor het laatst zal plaatsvinden. Oak hierover bericht
deze Schakels

Natuurlijk ontbreken ook deze editie de vaste rubrieken niet en daamaast zijn er nog
vele interessante zaken waar u kennis van kunt nemen.

Veelleesplezier.

Martijn Quicken

Pastoresteam uitgebreid met Giny van der Korput

Na intensieve voorbereidingen is per 1 januari 2012 de samenwerking op pastoraal
gebied tussen de Nazarethparochie en de parochie van Onze Lieve Vrouw ten
Hemelopneming in Prinsenbeek tot stand gekomen. Op 15 januari a.s. zal pastor Piet
Sst:1akenraad, na bijna 22 jaar trouwe dienst als 'herder' in Prinsenbeek, officieel
afscheid nemen. Het pastoresteam dat nu gaat samenwerken, bestaat uit de pastores
Paul Heye, Nico Meurkens, Henny Spooren-Schaart, Nico Meurkens van de
Nazarethparochie en Giny van der Korput, die op zondag 8 januari werd ge'installeerd
als pastor in Prinsenbeek.

Giny van der Korput (61) is geboren en getogen in Wagenberg. Na haar huwelijk in
1976 gingen zij en haar man in Rosmalen wonen, waar hun twee dochters, nu 32 en 31,
zijn geboren. Giny en haar man zijn sinds zeven maanden de trotse grootouders van
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kleindochter Emma. Door het werk van haar man zijn zij na zes jaar in Rosmalen te
hebben gewoond, weer terug naar Wagenberg verhuisd, waar zij in het ouderlijk huis
van Giny zijn gaan wonen. Giny heeft na eerst de Middelbare School te hebben
doorlopen, een opleiding tot maatschappelijk werkster gevolgd. Met dit diploma op zak
is zij in dienst getreden bij de Sociale Dienst in Breda en vanaf 1983 was zij
maatschappelijk werkster in Oosterhout. Op 1 september 1997 is zij, naast haar 32-
urige werkwerk, theologie gaan studeren in Bovendonk (Hoeven), welke studie zij in juni
2004 afrondde. Nog dalzelfde jaar kreeg zij een aanstelling als pastor in de regio
Dongemond, met als standplaats Raamsdonksveer. Op 1 mei 2010 is Giny van der
Korput in Prinsenbeek komen werken, waar zij de samenwerking met pastor Piet
Schakenraad als 'prettig en collegiaal' benoemt.

Echte roeping
"Je vraagt me hoe ik tot het besluit om theologie te gaan studeren ben gekomen. Nou,
dat zit bij mij heel diep. Wij woonden in Wagenberg tegenover de kerk en ik kom uit een
gelovig gezin. Ik genoot altijd in de kerk, van de stilte, van de geuren, van de sfeer. Ik

vond het echter wel een groot onrecht dat ik als
meisje geen misdienaar mocht zijn. Eenmaal wat
ouder geworden, mocht ik wel weer lector zijn,
Toen we weer terug in Wagenberg woonden,
werd ik weer lector en wat voor die tijd toch wel
opmerkelijk was, werd ik als enige vrouw in het
schoolbestuur benoemd, waarvan ik acht jaar
secretaris was. Toen de kinderen nog naar de

, lagere school gingen, heb ik zowat in alle
werkgroepen gezeten, zoals diaconie, eerste
communie, enz. Toen Made met Wagenberg,
Hooge en Lage Zwaluwe moest fuseren maakte
ik ook deel uit van de IPV (Inter Parochiele
Vergadering).

Het verschil tussen maatschappelijk en pastoraal werk is niet zo groot. Bij beide hoor je
levensverhalen. Bij het eerste ben je vooral probleemoplossend bezig en bij het
pastorale werk, zo zeg ik maar: 'zit God ertussen'. Je trekt met mensen op van de wieg
tot het graf. Heel mooi, ik voel me echt geroepen. God heeft me bij de hand genomen,
zo ervaar ik dat".

Goed teamwork
"Toen de plannen om tot pastorale samenwerking tussen de pastors van de
Nazarethparochie en Prinsenbeek vaste vorm begonnen te krijgen, hebben we als team
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op 31 oktober en 1 november 2011 twee studiedagen in Bovendonk zitten brainstormen
om een gezamenlijk werkplan op te stellen. Het klikte metoon onder elkaar en ook de
wekelijkse teamvergaderingen ervaar ik als posiUef. Ik zie de toekomst dan ook,
ondanks veranderingen, met oon gerust hart tegemoet.

Helma Raaijmakers

Verdwijnt de parochie uit Tuinzigt, Westerpark en Haagpoort?

Zoals in de vorige Sehakels is meegedeeld gaan er een aantal zaken op het gebied van
liturgisehe diensten in het weekend en de organisatie van de Nazarethparoehie
veranderen. Daarbij komt ook de samenwerking met de paroehie Prinsenbeek en de
samenvoeging van beide pastorale teams. Een van de gevolgen is dat vanaf Pasen tot
aan de zomervakantie in de Rozenkranskerk nog maar oons in de twee weken een
zaterdagavondviering zal zijn om 19.00 uur. Na de zomervakantie zal er in de
Rozenkranskerk helemaal geen zaterdagavondviering moor zijn, maar alleen in de
Heuvel en in Prinsenbeek.

Betekent dit het verdwijnen van "de kerk" en alles wat daarbij hoort - inclusief de
mensen - uit Tuinzigt, Westerpark, Haagpoort? Nee, vooralsnog is dat niet de bedoeling
van het kerkbestuur. De kerk wordt voorlopig niet gesloten en de parochieeommissie
zoekt naar mogelijkheden om de ruimte zo goed mogelijk te blijven gebruiken.
Doopvieringen kunnen gewoon doorgaan en op woensdag om 9.00 uur zal er geregeld,
zoals al langer de gewoonte is, een gebedsdienst zijn. Deze dienst Kent een aardig
bezoek voor oon doordeweekse viering. Ook blijft het secretariaat (en daarmee een
ontmoeUngsplaalslinloopplek) open op dinsdag- en donderdagoehtend. Gastvrouwen
blijven dus ook gewoon in funetie. En ook vergaderingen, bijzondere bijeenkomsten en
eventuele speeiale vieringen kunnen nog steeds plaatsvinden in de Meidoomstraat. Er
blijft dus voorlopig ook oon kerkelijk steunpunt.

Maar natuurlijk heeft een en ander wel gevolgen. Als er geen weekenddiensten meer
zijn, zijn er geen misdienaars en eolleetanten meer nodig op die plek. Aan Grada
Diepstraten, een van de misdienaars, gevraagd wat zij vindt van het stoppen van de
weekendvieringen: "Sinds enkele jaren ben ik misdienaar in de kerk. En de Rozenkrans
v(Jelt-aan als MIJN- kerJ(-.T-erwijl ik weet- dat-er elders -een eAorm -tek~rt is aan
misalEmaars-;-netals In minerk, za! ik-niefzo sneTills rfiisdlenaamen andere kerk
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staan. Dit omdat ik maar met een kerk een echte band heb. Daarnaast vraag ik me af
hoe lang het op deze nieuwe manier stand houd".

Zanggroep Ark werkt al 44 jaar mee aan diensten in de Rozenkrans. Zal dit koor nu
gaan stoppen? 'Nee, dat is helemaal niet de bedoeling", aldus bestuur en leden. 'We
willen in ieder geval deels binnen de Nazarethparochie en het samenwerkingsverband
met Prinsenbeek verder gaan en daar een structure le plaats in krijgen. We kunnen ons
dus voorstellen geregeld in Effen, Princenhage en/of Prinsenbeek te staan, als
volwaardige groep tussen de daar al bestaande koren. We zien er straks zelfs ook weer
kansen in. Hopelijk trekken de vaste en minder vaste Meidoornstraatgangers van de
zaterdagavond met ons mee en zullen we daarnaast een nieuw en breder 'publiek"
trekken. Maar eerst zullen we na Pasen het seizoen afmaken in de Meidoornstraat en
daar nog meerdere tweewekelijkse vieringen verzorgen". De kerkklok is daar dus nog
niet uitgeluid en hopelijk blijft iedereen intussen de mogelijkheden van pastorale zorg in
deze grote wijken vinden.

Ronald Tichelaar

Van de bestuurstafel.. ...

In de maand januari vindt de jaarlijkse landelijke Actie Kerkbalans plaats. Ook in
geloofsgemeenschappen van de Nazarethparochie warden de enveloppen deze maand
bezorgd. Wij hopen dat u door uw gift de actie wilt steunen!

Van het Bisdom van Breda ontvingen wij bericht over de tarieven voor 2012. In de
Nazarethparochie hanteren wij de adviesbedragen van het Bisdom van Breda, zodat
deze per 1 januari 2012 zijn aangepast.

363,00
274,00

109,00
10,50

545,00

€
€

minimaal €
€
€

De nieuwe tarieven per 1 januari 2012:
Parochiebijdrage jaarlijks
Stipendium (Misintentie)
Huwelijks- of uitvaartdienst (wanneeronvoldoende bijdrage word! be!aald)
Dienst in het Crematorium of op de begraafplaats,
zonder voorafgaande kerkelijke dienst
Jubileumdienst

Parochiebestuur Nazarethparochie
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Vrijwilligersbijeenkomst geloofsgemeenschap Liesbos

Dinsdag 13 december werd, naar aanleiding van de onlwikkelingen binnen de
Nazarethparochie, in het Gemeenschapshuis Liesbos een bijeenkomst georganiseerd
voor de vrijwilligers uit de geloofsgemeenschap Pastoor van Ars.
De ca. 50 opgekomen belangstellenden werden te woord gestaan door Wim Hendrikx
namens de parochiecommissie Liesbos en Adrie Lint en Paul Heye namens het
pastoresteam.

Huidige situatie
Wim Hendrikx opende de bijeenkomst met een schets van de huidige situatie. Sinds de
eerste bijeenkomst van 6 april zijn er nog niet veel positieve zaken binnen de
geloofsgemeenschap Liesbos te melden. Er zijn nog steeds te weinig bestuurlijke
vrijwilligers, er is in 2011 een financieel tekort, dat in 2012 nog verder dreigt op te lopen
en verder is er een structureel achterstallig onderhoud aan de kerk van € 360.000,-
Er zijn drie mogelijke oplossingen voor deze problematiek te noemen:

• De functie van de kerk uitbreiden
• Andere inkomstenbronnen aanwenden
• Een andere dienstlocatie zoeken

AI deze mogelijkheden liggen echter moeilijk. Het bisdom heeft de voorkeur om de kerk
af te breken. Het parochiebestuur deelt deze mening echter niet. Men is daarom op dit
moment druk aan het overleggen met het bisdom om een andere bestemming voor het
kerkgebouw mogelijk te maken. Het bisdom lijkt hierin bereid mee te denken met het
parochiebestuur.

Ontwikkelingen
Vervolgens schetst Paul Heye de parochiele onlwikkelingen. Hij geeft aan dat er overal
in Nederland een algemene daling van het kerkbezoek waameembaar is. Tot voor kort
leek deze daling nog niet zeer onruslwekkend, maar onlangs is de afname sterk
toegenomen. Daamaast is er het probleem dat niet alle geloofsgemeenschappen een
gezonde basis hebben, doordat zij een tekort hebben aan financien, bezoekers en/of
vrijwilligers.
Daamaast heeft Pastor Schakenraad sinds kort afscheid genomen van zijn parochie
Prinsenbeek, waama de parochie Prinsenbeek en de Nazarethparochie een
samenwerkingsverband hebben opgestart. Dit heeft tot gevolg dat de gezamenlijke
parochies vanaf 1 januari 2012 4,4 FTE, oftewel 4,4 voltijds pastores tot hun
beschikking hebben. De beide parochies blijven overigens zelfstandig en gaan niet op in
een nieuwe parochie. Met ingang van 1 januari 2013 stopt echter Nico Meurkens,
waardoor de capaciteit aan pastores sterk inkrimpt. Omdat het huidige team van
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pastores nu 2 parochies moet gaan bestrijken, neemt de werkdruk evenredig toe. Men
heeft daarloe een nieuwe onderlinge taakverdeling gemaakt.
Alle ontwikkelingen tezamen hebben voor de geloofsgemeenschap in Liesbos de
consequentie dat er in ieder geval tot en met Pasen geen veranderingen optreden in de
frequentie van missen. Hierna zal er tot de zomer om de week een dienst plaatsvinden
en na de zomer zullen er dan geen diensten meer worden gehouden in de Pastoor van
Ars kerk. Bijzondere vieringen, bijvoorbeeld huwelijken, kunnen dan nog wel gehouden
worden, tenminste zolang de eredienst nog gewoon aan de kerk gebonden blijft.

Toekomst
Adrie Lint geeft aan dat er voor de toekomst, na juli, wel een vieringenstop kom!, maar
dat dit niet betekent dat de geloofsgemeenschap ook ophoudt te bestaan. Er moet een
pastoraatsgroep blijven om de pastorale gang van zaken binnen het Liesbos te blijven
beharligen. De parochiebijdrage zal daarom ook moeten worden voorlgezet. Verder blijft
het kerkhof gewoon in gebruik. De inzet voor het parochiebestuur is om het gebouw te
verkopen en er een goede bestemming voor te vinden. Eventueel zou de kapel voor in
de kerk behouden kunnen blijven voor een functie bij uitvaarlen of ander kerkelijke
gelegenheden. De eventuele koper koopt het gebouw dan inclusief het achterstallig
onderhoud (vooral aan dak, voegwerk en toren). Ook het koor zal zich moeten bezinnen
op de toekomst. Wellicht kan men zich elders aanbieden om te gaan zingen. Het
parochieblad zal voorlopig ook gewoon blijven, al wordt hier ook over alternatieven
nagedacht.
Binnen het team wordt er de komende tijd ook nagedacht over verdere mogelijkheden.
Wellicht zou een fusie tussen de geloofsgemeenschappen Effen en Liesbos een
mogelijkheid kunnen zijn, als alle andere ontwikkelingen spaaklopen. Het vinden van
een vervangende ruimte is ook moeilijk als er al bijna geen opkomst is. In de kapel van
het klooster zou dit gekund hebben, ware het niet dat deze bij de komende verbouwing
kleiner gemaakt zal worden.
Uit de zaal komt de vraag waar het opgehaalde geld bij de viering van het 80-jarig
bestaan aan besteed is. Wim Hendrikx geeft aan dat hiermee het meest urgente
onderhoud bekostigd is. Verder wordt gevraagd hoe het dan verder moet met Caritas.
Ook deze groep zal zich, net als andere groepen binnen de parochie, moeten beraden
hoe verder te gaan.

Vervolgens wordt gevraagd naar de mogelijkheid jongeren meer bij de
geloofsgemeenschap te betrekken, Dit blijkt echter een algemeen voorkomend
probleem. In een kleine gemeenschap als de Liesbosse komt dit echter eerder aan de
oppervlakte. Het pastoresteam beraadt zich echter op vernieuwing van het kerkelijk
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aanbod om meer mensen aan le spreken en le bewegen hun belrokkenheid bij de kerk
le vergrolen.

Na de sluiting van de bijeenkomsl wordl er onder hel genol van een drankje nog
nagepraal over de loekomsl van de parochie.

Indien er bij mensen naar aanleiding van dil sluk nog vragen of overige vragen mochlen
beslaan, kunnen deze allijd worden ingediend bij de paslores of hel parochiebesluur.

Overzicht vieringen Nazarethparochie
28 januari Urn 9 rnaart 2012

Vieringen 28 januari tlrn 3 februari

za 17:30 Zorgcenlrum Haga Communieviering Henny Spooren samenzang

za 19:00 Anna-Rozenkrans Communieviering Henny Spooren samenzang

za 19:00 Prinsenbeek Eucharistieviering Paul Heye

zo 9:30 H. Pasloor van Ars Communieviering Henny Spooren Hoogmiskoor

zo 11 :00 H. Moeder Gods Communieviering Henny Spooren Koorzang

zo 9:30 OLV Allijdd Bijsland Eucharislieviering Paul Heye Dameskoor

zo 11 :00 H. Martinus Eucharislieviering Paul Heye weekkoor

zo 10:00 Pnnsenbeek Comrnunieviering Giny v/d Korpul

Presenlalieviering l' communie

di 9:00 OLV Allijdd Bijsland Communieviering Nico Meurkens

di 9:00 Prinsenbeek Communieviering Giny v/d Korpul

wo 9:00 Anna-Rozenkrans Rozenkransgebed Lekenvoorgangers

wo 14:00 Weslerwiek Eucharislieviering Paul Heye

do 9:00 H. Martinus Communieviering Henny Spooren

do 19:00 Hagedonk p'beek I I

vr 9:00 H. Moeder Gods Gebedsdiensl Lekenvoorgangers

vr 10:00 SOB Communieviering Adrie Linl

9



Vieringen 4 februari tlm 10 februari

za 17:30 Zorgeentrum Haga Eueharis!ieviering Paul Heye samenzang

za 1900 Anna-Rozenkrans Eueharis!ieviering Paul Heye Zanggroep Ark

za 19:00 Prinsenbeek Communieviering Adrie Lint

zo 9:30 H. Pastoor van Ars Communieviering Adrie Lint Cantor

zo 11:00 H. Moeder Gods Communieviering Adrie Lint

zo 9:30 OL V Altijdd Bijs!and Communieviering Henny Spooren Dameskoor

zo 11:00 H. Martinus Communieviering Henny Spooren Martinuskoor

zo 10:00 Prinsenbeek Eueharistieviering Paul Heye

di g:OO OLV Altijdd Bijstand Eueharistieviering Paul Heye

di 9:00 Prinsenbeek Communieviering Adrie Lint

do 9:00 H. Martinus Gebedsdienst Lekenvoorgangers

do 19:00 Hagedonk p'beek / /

Vieringen 11 februari tlm 17 februari

za 17:30 Zorgeentrum Haga Communieviering Giny v/d Korput Samenzang

za 19:00 Anna-Rozenkrans Communieviering Giny v/d Korpu! Samenzang

za 1900 Prinsenbeek Eueharistieviering Paul Heye

zo 9:30 H. Pastoor van Ars Eueharistieviering Paul Heye Hoogmiskoor

zo 11:00 H. Moeder Gods Eueharistieviering Paul Heye

zo 9:30 OLV Altijdd Bijstand Eueharistieviering Heinz Baart Samenzang

zo 11:00 H.Martinus Eueharistieviering Heinz Baart Martinuskoor

zo 10:00 Prinsenbeek Communieviering Giny v/d Korpu!

zo 14:00 H. Martinus Eueharistieviering Pater Savio Bitaw

Engelse vie ring

di 9:00 OLV Altijdd Bijstand Communieviering Giny v/d Korput

di 9:00 Prinsenbeek Gebedsdienst Lekenvoorgangers

so· ·9:00 H·.·Ma rtin us . ·Communieviertng- .Giny v/d· Korput· ....... ..- ._--- .

do 17:00 Prinsenbeek Eucharislieviering Piet Sehakenraad

do 1900 Hagedonk p'beek Communieviering Giny v/d Korput
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Vieringen 18 februari tlm 24 februari

za 12:41 H. Pasloor van Ars Carnavalsviering Nico Meurkens
Smartlappenkoor
Liesleul

za 17:30 Zorgcenlrum Haga Communieviering Nico Meurkens samenzang

za 19:00 Anna-Rozenkrans Communieviering Zanggroep Ark Zanggroep Ark

za 19:00 Prinsenbeek Communieviering Giny v/d Korpul

zo 11:00 H. Moeder Gods Communieviering Nico Meurkens

zo 9:30 OLV Mijdd Bijsland Communieviering Giny v/d Korpul Dameskoor

zo 11:00 H. Martinus Communieviering Giny v/d Korpul

zo 10:00 Prinsenbeek Eucharislieviering Paul Heye

di 9:00 OLV Allijdd Bijsland Communieviering Nico Meurkens

di 9:00 Prinsenbeek Eucharislieviering Paul Heye

Aswoensdag

wo 14:00 Zorgcenlrum Haga Eucharislieviering Paul Heye

wo 14:00 Weslerwiek Communieviering Henny Spooren

wo 19:00 H. Martinus Eucharislieviering Paul Heye Martinuskoor

wo 19:00 Prinsenbeek Communieviering Henny Spooren

do 9:00 H. Martinus Gebedsdiensl Lekenvoorgangers

do 19:00 Hagedonk p'beek I I

Vieringen 25 februari tlm 2 maart

za 17:30 Zorgcenlrum Haga Communieviering Henny Spooren samenzang

za 19:00 Anna-Rozenkrans Communieviering Henny Spooren samenzang

za 19:00 Prinsenbeek Gebedsdiensl Lekenvoorgangers

zo 9:30 H. Pasloor van Ars Communieviering Henny Spooren Canlor

zo 11:00 H. Moeder Gods Communieviering Henny Spooren

zo 9:30 OLV Allijdd Bijsland Eucharislieviering Michiel Koolen samenzang

zo 11:00 H. Martinus Eucharislieviering Michiel Koolen Martinuskoor

zo 10:00 Prinsenbeek Eucharislieviering F.Bunn
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Vervolg vieringen 25 februari Um 2 maart

di 9:00 OLV Altijdd Bijsland Eucharislievierin9 Paul Heye

di 9:00 Prinsenbeek Communieviering Giny v/d Korput

do 9:00 H. Martinus Communieviering Giny v/d Korpu!

do 19:00 Hagedonk p'beek I I

vr 9:00 H. Moeder Gods Gebedsdienst Lekenvoorgangers

vr 10:00 SOB Eucharislieviering Paul Heye

Vieringen 3 maart Um 9 maart

za 17:30 Zorgcentrum Haga Communieviering Adrie Lint samenzang

za 19:00 Anna-Rozenkrans Communieviering Adrie Linl samenzang

za 19:00 H. Martinus Communieviering ? JKP

za 19:00 Prinsenbeek Eucharislieviering Paul Heye

zo 11 :00 H. Pastoor van Ars Eucharistieviering Paul Heye Hoogmiskoor

zo 9:30 H. Moeder Gods Eucharistieviering Paul Heye

zo 1100 OLV Altijdd Bijstand Communieviering Adrie Lint dameskoor

zo 9:30 H. Martinus Communieviering Adrie Lint Maria vd Eijnden

zo 1000 Prinsenbeek Communieviering Giny v/d Korput

di 9:00 OLV Altijdd Bijsland Communieviering Adrie Lint

di 9:00 Prinsenbeek Eucharistieviering Paul Heye

wo 9:00 Anna-Rozenkrans Rozenkransgebed Lekenvoorgangers

wo 14:00 Weslerwiek Communieviering Henny Spooren

do 900 H. Martinus Gebedsdiensl Lekenvoorgangers

do 19:00 Hagedonk p'beek I I

Dnder voorbehoud van eventuele wijzigingen
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Eerste Communie 2012

De uitnodigingsbrief en het aanmeldingsformulier voor de Eerste Communie 2012 zijn
inmiddels aan alle leerlingen van groep 4 uitgereikt. Mocht u deze niet hebben
ontvangen dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Nazarethparochie
(076-5213873). Ze worden u dan alsnog toegezonden.
Uw kind kan de Eerste Communie doen als hij/zij in groep 4 zit. Als dit niet het geval is,
dan is deelname alleen mogelijk als uw kind op de dag van de Eerste Communie de
leeftijd van 8 jaar heeft bereikt.

De vieringen van de Eerste Communie vinden in 2012 plaats op: .
29 april 10.00 uur Liesbos H. Pastoor van Arskerk
6 mei 10.00 uur Martinuskerk (ook voor kinderen uit de Heuvel)
13 mei 10.00 uur Effen H.Moeder Godskerk
17 mei 10.00 uur Anna Rozenkranskerk (Hemelvaartsdag)

Als uw kind is aangemeld dan ontvangen de ouders eind januari een uitnodiging voor de
infoavond op woensdagavond 1 februari.

Een belangrijke datum is zaterdag 17 maart. Dan vindt de
communie-doe-dag plaats. Dit is een verplichte dag voor alle
communicanten met een van hun ouders. Tussen 10.00 uur
en 15.00 uur wordt er voor ouders en kinderen een
programma aangeboden dat in het teken staat van de Eerste
Communie. Er zijn workshops voor zowel de kinderen als de
ouders en natuurlijk zijn er ook gemeenschappelijk
activiteiten. Noteert u vast deze datum in uw agenda en/of op
uw kalender.

Mocht u nu al dringende vragen hebben over de Eerste Communie, dan kunt u hierover
contact opnemen met pastor Henny Spooren-Schaart (076-5213873). Zij is de
contactpastor voor de Eerste Communie.

Agenda Nazarethparochie

13 februari 2012 19.30 uur Vergadering PS en PC
Anna Rozenkrans
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Zanggroep ARK vol goede moed 2012 in

De kerstviering was voor ARK een prachtige afsluiting van 2011. Weer eens een volle
kerk met vee! mensen die waren ingegaan op de specia!e uitnodiging via de kranten en
het parochieblad.

Het jaar 2012 wordt
bijzonder jaar voor ARK.

een 01
Op 9 en 10 juni gaan wij voor de
4e keer starten met een nieuwe
MuzzlieshoW©. Deze keer onder
de naam Hoogseizoen! Wij
hopen van harte dat u ook komt
genieten van onze show in
podium Bloos. Wij houden u op
de hoogte.

Zanggroep ARI< Breda
Meidoornstraat ·11·1
4814 I<B Breda

\A)orzitt.:r: .t()nel.:,=! K.amstr.a 01132 427334
Secret3ris: Ria van Oijk 01132517087
Penningmeester: Paul k'rusemeijer 075 55555:55
Bankrekeningrlr. 14.24.!J8.319

Tot aan de zomervakantie zullen wij een aantal keren zingen tijdens de
zaterdagavonddiensten. Ook op 5 mei, de dag dat in Breda de nationale 5-mei-viering
start.
Op 30 juni zal de laatste zaterdagviering in de Rozenkranskerk plaatsvinden. Deze
dienst zal voor ARK tevens de laatste dienst in deze kerk zijn. Na ruim 43 jaar betekent
dit voor veelleden een (pijnlijk) afscheid van de Rozenkranskerk aan de Meidoornstraat.

Maar Zanggroep ARK gaat door. Na de vakantie zullen wij regelmatig te beluisteren zijn
in de andere kerken van onze parochie en de parochie in Prinsenbeek.

Informatieavond over Lourdesreizen

In 2012 zullen weer veel mensen uit de hele wereld naar Lourdes trekken met treinen,
bussen en vliegtuigen.

Ook de Lourdesgroep Breda hoopt weer met een groot aantal pelgrims op bedevaart te
gaan en wel met de vliegtuigbedevaart van 19 t/m 24 mei 2012. Pastor Paul Heye zal
deze reis begeleiden.
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Op maandagavond 6 februari 2012 zullen wij om19.30 uur in informatieavond houden in
de ontmoetingsruimte van de SI. Franciscuskerk aan het Belgieplein 4 in Breda-Noord
voor ieder, die interesse heeft in een bedevaarlsreis naar Lourdes. Het Belgieplein is
met het openbaar vervoer goed te bereiken met buslijn 4 richting "Hoge Vught via
Wisselaar" en dan uitstappen bij halte "Belgieplein."
Mocht U niet in de gelegenheid zijn om met onze bedevaarlsreis van 19 mei mee te
gaan, maar wel ge'interesseerd zijn in een van de andere Lourdesreizen per TGV, bus
of vliegtuig in 2012, of in een reis naar andere bedevaarlsplaatsen, zoals Rome, Israel,
Fatima, Santiago de Compostela, dan bent U oak van harle welkom.
Op deze avond zal ook informatie worden gegeven over de VNB -Lance. De VNB-
lances zijn autobussen, die geheel voarzien zijn van alle gemakken voar het vervoer
van emstig gehandicapten, die bijvoarbeeld geheel afhankelijk zijn van rolstoelen of
zelfs liggend vervoerd moeten worden.

De contactpersonen van het Lourdeswerk zullen U graag te woord staan.

Tot 6 februari 2012,

Eis Zeegers,
Schaarbeekstraat 17
4826 PV Breda,
Tel.: 076-587 55 79
E-mail eajzeegers@live.nl.

Laatste Carnavalsmis in Liesbos?

Zoals al weer vele jaren vindt oak dit jaar weer op camavalszaterdag een camavalsmis
plaats. Op het camavaleske tijdstip van elf over half een (13.41 uur) zullen
camavalsvierders, samen met het eigen Liesbosse dweilorkest Het Boskapelleke en het
smarllappenkoor Liesleut de aftrap verzorgen van de camavalsdagen in de
geloafsgemeenschap Pastoor van Ars.
Tijdens de dienst wordt stilgestaan bij alle facetten, de serieuze en de 'Ieutige', van het
Camaval. Ook de gebruikelijke kerkelijke zang- en orgelbegeleiding wordt voar deze
ge!egenheid een keer !osgelaten.

De onlwikkelingen binnen de Nazarethparochie gaan echter niet aan de Liesbosse
geloofsgemeenschap voarbij, wat tot gevolg heeft dat na de zomer geen reguliere
diensten meer in de Pastoar van Arskerk gehouden worden. Het is nog niet zeker of en

15

mailto:eajzeegers@live.nl.


waar er een andere gebedsruimte beschikbaar komt binnen het Liesbos, maar het lijkt
vooralsnog toch zeer waarschijnlijk dat er na 2012 geen carnavalsmis meer in het
Liesbos zal zijn.
Er is zelfs in het Liesbosse carnavalsmotto rekening gehouden met het afscheid van de
carnavalsmis. Wellicht dat er daarom ook in de kinderoptocht, die start na de mis,
aandacht aan het afscheid van de carnavalsmis besteed word!.

Om er toch een geslaagde viering van te maken, hopen wij dat vele mensen van binnen
en buiten het Liesbos aanwezig zullen zijn.

'Ge bent ammel van harte welkom!'

Gezellige nieuwjaarsborrel gastvrouwen Nazarethparochie

Op dinsdag 3 januari waren meer dan 40 vrijwilligers, gastvrouwen en een gastheer,
van de Nazarethparochie ingegaan op de uitnodiging om in het S!. Martinus

parochiehuis met elkaar te
toosten op het nieuwe jaar
2012. Pastor Nico Meurkens
heette hen welkom met warme
woorden. "Eind van dit jaar
loopt mijn dienstverband als
pastor af. Reden waarom mij
gevraagd is jullie toe te
spreken alvorens we aan de
drankjes en hapjes gaan. Het
is voor iedereen duidelijk, maar
ik wil jullie op deze plaats
hartelijk danken voor jullie

_ inzet, waardoor wij als
pastores goed ons werk kunnen doen". Het werd, en dat kunt op de foto zien, een
gezellige bijeenkomst, waarbij vooral de hapjes die Elly Backx had gemaakt, goed in de
smaak vielen. Kortom een ongedwongen bijeenzijn op een van de eerste dagen van het
nieuwe jaar was meteen een goede start om met elkaar verder te gaan.

Helma Raaijmakers
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Familieberichten
17-11 Vm 31-12-2011

Geloofsgemeenschap Anna Rozenkrans

Gedoopl:
27-11-2011 Romano van Zundert.

Geloofsgemeenschap H. Moeder Gods

Gedoopl:
27-11-2011
27-11-2011
27-11-2011
27-11-2011
04-12-2011

Noul Koeken.
Luna v.d. Wijgaart.
Fenne Noordman.
Joris van Aert.
Julian Goossens.

Geloofsgemeenschap H. Martinus

Gedoopl:
18-12-2011
18-12-2011

Gelrouwd:
18-11-2011
01-12-2011

Overleden:
04-12-2011

Charlotte Paapen.
Kees Feijns.

Paul van Builenen & Edilh Wensink.
Robert van Peufflik & Caroline van Lees!.

Marinus Beijer.

Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars

Gedoopl:
27-11-2011 Max Leylen.

Geloofsgemeenschap OLV v Altijddurende Bijstand

Geen berichlen
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Het is winter!

Voelt u het ook?

Zanggroep ARK

Zanggroep ARK Breda presentecrt Muzzlic© lloogscizoen!
Op 9 en la juni 2012 Podium Bloos Breda
E-mail pr@zanggroepark.nl
Website htlp://www.zanggroepark.nl
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Informatie
Pastoresteam
De pastores werken vanuit het Parochiehuis. Dit vindt u achter de Martinuskerk in
Princenhage. Adres: Haagsemarkt 4,4813 BA Breda, te!. 076-5213873.
Ee!nvan de pastores van het team heeft bereikbaarheidsdienst. Voor dringende vragen

(ziekenzegen, - zalving of overlijden) kunt u deze bellen: tel. 06·14962111.
De ieden van het team en hun e-maiiadressen zijn:
Paul Heye paulheye@rkbredawest.nl
Adrie Lint adrielint@rkbredawest.nl
Nico Meurkens nicomeurkens@rkbredawest.nl
Henny Spooren - Schaart hennyspooren@rkbredawest.nl

Parochiebestuur en parochievergadering
Vice-voorzitter en secretaris van zowel parochiebestuur als parochievergadering zijn:
Peter van Wijmen (vice-voorzitler)
Lianne Foesenek (secretaris) lianneJoesenek@planet.nl

Parochiecontact: laat ons weten wanneer ...
• Er een kindje is geboren .
• U thuis langdurig ziek bent .
• U wenst thuis de communie te ontvangen
• U gaat verhuizen ...
• U wordt opgenomen in het ziekenhuis ..
• U uw kind wilt aanmelden voor het doopsel ...
• U een huwelijk wilt aanmelden.

Nazarethparochie
Ad res: Haagsemarkt 4,4813 BA Breda (tel 076-5213873)
Website: www.nazarethparochie.nl
E-mail: nazareth@rkbredawest.nl

Secretariaat: maandag Um vrijdag van 09.00 - 12.00u en van 13.30 - 15.00u
(m.u.v. van woensdagmiddag)
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€ 363,00
€ 274,00

Tarieven 2012
Parochiebijdrage Uaarlijks): minimaal: € 109,00
Het bisdom van Breda geeft een advies omtrent de hoogte van de jaarlijkse bijdrage: 1% van het
jaarlijkse netto inkomen met een minimum bedrag van € 106,00. Wanneer u dit minimum bedrag
(of meer) betaalt aan onze parochie bent u vrijgesteld van bijdragen voor Doopsel, Eerste
Communie of Vormsel en kunnen kortingen gegeven worden voor een huwelijks- of
uitvaartdiensL Wij volgen hierbij de richtlijnen van het bisdom Breda.
Voor meer informatie over deze korting kunt u contact opnemen met de parochie.
Stipendium (Misintentie) € 10,50
Huwelijks- of uitvaartdienst (wanneer onvoldoende bijdrage wordt betaaid) € 545,00
Dienst in het Crematorium of op de begraafplaats,
zonder voorafgaande kerkelijke dienst
Jubileumdienst

Gegevens geloofsgemeensehappen voor paroehiebijdrage
Anna-Rozenkrans, Meidoornstraat 111,4814 KB Breda (tel: 076-5224784)
Rabobank 142409278/ Poslbank 11.28524
Secretariaa! di. en do. van 10.00 tot 12.00 u
St. Martinus, Haagsemarkl 4,4813 BA Breda (Iel 076-5213873)
Rabobank 1424.57.019/ Poslbank 23.15.715
Secretariaat: ma. t/m vr. van 09.00 -12.00 en 13.30 -15.00ll (m.ll.v. wO.middag)
OLV v. Altijddurende Bijstand, Mgr.Nolensplein 10,4812 JC Breda (tel: 076-5215047)
Rabobank 1424.04.179/ Postbank 11.29.634
Secretariaa! ma. t/m vr. van 10.00 - 12.00u
H. Moeder Gods, Effenseweg 3, 4813 BA Breda (tel: 076-5212825)
Rabobank 1424.04.187 Secretariaa! vr. morgen van 09.00 - 1100u
H. Pastoor van Ars, Liesboslaan 293, 4838 EV Breda (tel: 076-5212218)
Rabobank 1424.10.535/ Postbank 21.08.067
Secretariaa! do. avond van 19.30 - 20.00u

Redaetie Sehakels
Caroline Bindels carolinebindels@ziggo.nIHelma Raaymakers: raaymake@ziggo.nl
Adrie Lint: adrielint@rkbredawesLnlMartijn Quicken quicken@liscali.nl
Ronald Tichelaarrian.tichelaar@zonneLnl Leon Vermeeren: leonvermeeren@rkbredawesLnl
Redactieadres: Haagsemarkt 4 4813 BA Breda

SCHAKELS verschijnt acht keer per jaar in opdracht van de Nazarethparochie,en wordt
opgenomen in de parochie- en wijkbladen van de vijf geloofsgemeenschappen.

Kopij voor het volgende nummer van "SCHAKELS" (mrt. -apr.) in/everen voor 13 februari 2012.
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