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e R.-K. Parochie van: Bavel, Boeimeer, Galder, 
Ginneken, Overakker, Ruitersbos, Strijbeek, 
Ulvenhout, Ypelaar, Blauwe Kei, Sportpark, 
Zandberg.

Centraal secretariaat / parochiecentrum
Graaf Hendrik III Plein 28 - 4819 CL Breda
telefoon: 076 533 54 30

e-mail: breda@parochieheiligefamilie.nl 
openingstijden: maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 uur tot 12.00 uur

Parochiebijdrage: rekening NL 03 INGB 0001 089 955 
ten name van de R.-K. Parochie van de Heilige Familie Breda.
Secretariaten Parochiekernen (ter ondersteuning van de werkzaam-
heden in de parochiekernen en voor het aannemen 
van gebedsintenties)

www.parochieheiligefamilie.nl
info@parochieheiligefamilie.nl

Parochiekern Bavel
Heilige Maria Hemelvaart kerk
Kloosterstraat 1 - 4854 CL Bavel
telefoon: 0161-431204
e-mail: bavel@parochieheiligefamilie.nl 
openingstijden: elke werkdag (behalve dinsdag) 
van 10.30 uur tot 12.00 uur
eerst aanspreekbare pastor: Peter Derks, pastoraal werker
e-mail: p.derks@parochieheiligefamilie.nl

Parochiekern Ulvenhout
Sint Laurentiuskerk  
Dorpstraat 42 - 4851 CM Ulvenhout
telefoon 076-5612308
e-mail: ulvenhout@parochieheiligefamilie.nl
openingstijden: maandag tot en met vrijdag 
van 10.00 uur tot 12.00 uur
eerst aanspreekbare pastor: Marjan Luijben, pastoraal werkster
e-mail: m.luijben@parochieheiligefamilie.nl 

Sint Jacobskapel Galder 
telefoon 076-5612308
e-mail: ulvenhout@parochieheiligefamilie.nl
openingstijden: maandag tot en met vrijdag 
van 10.00 uur tot 12.00 uur
eerst aanspreekbare pastor: Marjan Luijben, pastoraal werkster
e-mail: m.luijben@parochieheiligefamilie.nl 

Parochiekern Breda
Sint Laurentiuskerk Ginnekenweg 335 - 4835 ND Breda
voorlopig gevestigd in Sint Frans
telefoon: 076 565 54 33
e-mail: Laurentiuskerk@parochieheiligefamilie.nl
openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
9.30 uur tot 12.00 uur
eerst aanspreekbare pastoor: Lars Peetam
e-mail: l.peetam@parochieheiligefamilie.nl

Heilige Mariakerk Mariaplein 1 - 4834 XG Breda
telefoon: 076 565 22 60
e-mail: Mariakerk@parochieheiligefamilie.nl
openingstijden: maandag tot en met vrijdag 
van 9.30 uur tot 12.30 uur
eerst aanspreekbare pastor: Martijn Kurstjens, pastoraal werker 
e-mail: m.kurstjens@parochieheiligefamilie.nl

H.H. Petrus en Pauluskapel
Centraal secretariaat / parochiecentrum
Graaf Hendrik III Plein 28 - 4819 CL Breda
telefoon: 076 533 54 30

Beeld voorpagina:
de drie koningen aanbidden het pas geboren 
kindje Jezus.

Geschilderd door Jeroen Bosch (1450-1516). 
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Colofon 

Het parochieblad is een uitgave 
van de R.K. Parochie van 
de Heilige Familie

De redactie: 
Lars Peetam, Thai Quoc Nguyen,
Anton Janssen,  Nicole de Waal,
en Henk Bakker.

De redactie heeft het recht 
artikelen te weigeren, in te 
korten of te bewerken.
Dit met het oog op het doel van 
het parochieblad. 

Beeld en Vormgeving: 
Henk Bakker 
HB Communicatie Breda

Het volgende nummer verschijnt 
begin maart 2018.

Kopij inleveren voor 1 februari.
e-mail:
parochieblad@parochieheiligefa-
milie.nl

REDACTIONEEL

De lokale kleur

Onze parochie bestaat twee jaar. In de afgelopen twee jaar zijn de 
voormalige parochies steeds meer naar elkaar toegegroeid. We zijn 
één parochie met oog voor de lokale kleur en gebruiken van iedere 
parochiekern afzonderlijk. Pastoor Lars belicht in zijn artikel de bijzon-
dere betekenis van de Heilige Familie, de naam van onze parochie. 
Aansluitend aandacht voor het pastoraat jonge gezinnen op zoek naar 
een nieuw perspectief. Koster Hans van der Zanden nam ons mee op 
een rondgang door de H. Maria Hemelvaartkerk in Bavel. We ontdek-
ten de eigen plaats die deze kerk inneemt in de geloofsgemeenschap 
van Bavel. In Ulvenhout gaat op 28 december iets bijzonders gebeu-
ren: een kerstlab: Zing, lach, speel, eet, luister EN BEWONDER! Verder 
staat de verhuizing naar ons nieuwe parochiecentrum voor de deur en 
gaan onze pastores een spreekuur houden  in Bavel en in de Mariakerk.  
De St. Laurentiuskerk in het Ginneken staat weer centraal tijdens drie 
mediavieringen, waaronder de nachtmis. Ook besteden we aandacht 
aan de eerste Communie en de voorbereiding op het vormsel. We blik-
ken ook nog even terug op het 12,5 jaar priesterjubileum van Lars Pee-
tam. Om tenslotte stil te worden kan het gedicht ‘Als de stilte je raakt’ 
een bron van inspiratie zijn.

Namens de redactie, Henk Bakker

Lars Peetam is onze pastoor. 
Zijn aandacht gaat in het bijzonder uit 
naar de liturgie, tiener- en jongerenwerk. 
Sacramentenvoorbereiding (huwelijk, 
volwassendoop). 
06-14465179
l.peetam@parochieheiligefamilie.nl

Thai Quoc Nguyen is onze kapelaan. Hij richt zich 
op het pastoraat en de liturgie.
06-42710068 
kapelaanthai@parochieheiligefamilie.nl

Marjan Luijben is onze pastoraal werkster en
richt zich op het ouderenpastoraat en 
de nabestaanden na een overlijden
06-54285024 
M.luijben@parochieheiligefamilie.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag, en donderdagochtend

Peter Derks is onze pastoraal werker en richt zich 
op pastoraat jonge gezinnen, scholen, 
sacramentenvoorbereiding (pastoraat jonge 
gezinnen)
06-42710069 
P.Derks@parochieheiligefamilie.nl

Martijn Kurstjens is onze pastoraal werker en richt 
zich op Diaconie en Caritas
06-18466512 
M.Kurstjens@parochieheiligefamilie.nl 
Werkdagen: maandag en donderdag

Nicole de Waal is onze teamassistente.
Bereikbaar: maandagochtend, dinsdag 
en donderdag.
Mobiel: 06-14465183
teamassistente@parochieheiligefamilie.nl 

Mogen wij ons even aan u voorstellen? 
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PASTORAAL ARTIKEL 

De heilige Familie anno nu?
Op 1 januari 2018 bestaat onze parochie officieel alweer 
twee jaar. En zolang gaan de nieuwe parochienaam en het mooie logo 
ook al mee! In de wandelgangen hoor je de naam van de parochie op 
nogal verschillende manier gebruikt worden: de één heeft het over 
“de Familieparochie”, de ander spreekt van “Parochie De Heilige 
Familie”. Het is zeker een goede zaak als we de parochie beleven als 
een soort familie.

Toch gaat de naam van een 
parochie meestal niet over de 
parochie zelf, al zie je vaak wel 
dat de patroonheilige van een 
parochie inspirerend werkt voor 
het leven van de parochie. Zo zijn 
er heel wat Laurentiusparochies 
die, evenals hun naamgever de 
heilige diaken Laurentius, zich bij-
zonder inzetten voor armen. Maar 
de betrokkenheid op de patroon-
heilige gaat als het goed is niet 
zo ver dat parochianen zeggen: 
“Wij zijn Laurentius”. 

Speciale bescherming
Zo is ook de bedoeling van onze 
parochienaam niet dat wij preten-
deren een heilige familie te zijn. 
Het betekent wel dat we onze 
parochie onder speciale be-
scherming van de Heilige Familie 
(het gezin dat bestaat uit Jozef, 
Maria en Jezus) willen plaatsen. In 
kerkelijk taalgebruik zeggen we: 
De parochie is toegewijd aan de 
patroonheilige(n). Daarom is de 
officiële parochienaam ook “Paro-
chie ván de heilige Familie”. We 
willen ons kerk-zijn beleven in 

verbondenheid met en naar het 
voorbeeld van de Bijbelse heilige 
Familie.

Hoeksteen
De heilige Familie heeft zich ge-
vormd rondom het kind, rondom 
Jezus. Hij staat letterlijk centraal 
in dat gezin. Jozef en Maria heb-
ben heel hun leven in het teken 
gezet van Jezus, zodat Hij kan 
opgroeien en uitgroeien naar zijn 
uiteindelijke bestemming in Gods 
plan. Het gezin is de hoeksteen 
van de samenleving omdat het 
bedoeld is om een veilige plek 
te zijn waar de kleine mens rustig 
kan opgroeien tot een even-
wichtig, volwassen en gelukkig 
mens, verzekerd van de onvoor-
waardelijke liefde van de ouders. 
Het is ook meestal de eerste en 
voornaamste omgeving waar een 
kind over God hoort en Hem leert 
kennen via het geloof van de 
ouders. 

Het kerstfeest
De maand december is eigenlijk 
ook de maand van de heilige 
Familie: in deze maand vieren we 

als christenen het kerstfeest. Met 
Jezus wordt tegelijk ook de hei-
lige Familie geboren. De komst 
van Gods Zoon in de wereld als 
een baby doet zonder woorden 
een appèl op ons gevoel en op 
de manier waarop wij Hem een 
plaatsje mogen geven in ons 
leven: niet zozeer in ons verstand 
maar in ons hart. 

Gekke vraag 
Misschien een gekke vraag…
maar: wat voelt u voor Jezus? Dat 
is een hele andere vraag dan: wat 
vindt u van Jezus? Het christelijk 
geloof begint echter met die eer-
ste vraag en niet met de tweede. 
De eerste apostelen of volgelin-
gen van Jezus hadden niet eerst 
boeken over Hem gelezen of zich 
een mening over Hem gevormd. 
Het evangelie vertelt dat Jezus op 
een dag voorbijkwam, hen zag en 
hen riep. En zonder begrijpelijke 

reden lieten zij alles achter zich en 
volgden Hem, blijkbaar onweer-
staanbaar aangetrokken door zijn 
persoon of uitstraling. Pas daarna 
leerden ze Hem kennen, ontdek-
ten ze wat Hij hen te vertellen en 
te leren had. Kerstmis vieren is bij 
het begin beginnen of teruggaan 
naar het begin: naar hoe het ooit 
is begonnen tussen ons en God, 
ook in ons eigen leven.

Een goede voorbereiding op 
kerstmis
Natuurlijk zijn wij niet de heilige 
Familie, maar het  gezinnetje is 
wel het startpunt voor ons geloof 
en een maatstaf voor ons dage-
lijks leven. Kijk daarom extra goed 
in de kerststal om te zien welk 
plaatsje wij daar zouden willen 
innemen. Ik wens u een goede 
voorbereiding op kerstmis toe!

 Pastoor Lars Peetam

6

Het beeld van de 
Heilige
Familie 
in H.Maria 
Hemelvaartkerk 
in Bavel.
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Terublik 12,5 jaar priesterjubileum Lars Peetam : 19 november  Na afloop de felicitaties...   

Feest na afloop in St. Frans    Een eucharistieviering uit Dankbaarheid   

Dankwoord

Graag wil ik iedereen heel hartelijk danken voor de felicitaties, 
cadeaus, kaarten, verrassingen, berichtjes en telefoontjes 
bij gelegenheid van mijn koperen priesterjubileum. 
Het was voor mij een onvergetelijk mooi feest!

Pastoor Lars Peetam 
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PASTORAAT JONGE GEZINNEN   de Traditie centraal staat, een 
cirkel met de mens(en) naast je 
met wie je in gesprek bent en je 
eigen cirkel. Elke cirkel met zijn 
eigen dynamiek. Op een bepaald 
moment in een ontmoeting 
overlappen die cirkels elkaar voor 
een deel.  Peter: “Dan ontstaat 
er een nieuwe dynamiek, een 
nieuw perspectief. Daar gaat het 
in mijn ogen bij geloof en levens-
beschouwing over: dat de Bijbel 
en die ander je tot een nieuwe 
manier van kijken oproept. Dat je 
nieuw perspectief wordt aange-
reikt. Dat is (geloofs)verdieping!”

Veel mogelijkheden
Hij is ervan overtuigd dat het pas-
toraat jonge gezinnen nog veel 
mogelijkheden heeft. “We heb-
ben nog lang niet alles benut. Ik 
zou graag van jonge ouders wil-
len weten, wat er bij hen speelt. 
Zij zijn creatief. En welke thema’s 
hebben hun aandacht? Daarover 
zou ik graag met hen in gesprek 
willen gaan. Ondanks hun vaak 
volle agenda, is er zeker behoefte 
aan verdieping, ook aan geloofs-
verdieping. Alleen vraagt het tijd 
om je in het geloof te verdiepen 

en de relatie met God –en het 
goddelijke- in je eigen wereld op 
het spoor te komen.”

Wat roept het op? 
Hij vertelt dat hij het afgelo-
pen jaar met een verschillende 
leerlingen van groep acht van 
basisschool De Spindel uit Bavel 
stil stond bij de kruiswegstaties 
in de Maria Hemelvaartkerk. “Ik 
vertelde niet alleen het Bijbelse 
verhaal, maar vroeg de groep 
acht ook wat hetgeen de staties 
verbeelden bij hen opriep uit 
hun eigen leven. De kinderen 
lieten het lijden van Jezus tot zich 
doordringen en stonden stil bij 
het vele onmachtige en onrecht-
vaardige lijden in hun eigen 
omgeving en hoe ze daar mee 
om gaan.” Zo probeert Peter een 
verbinding te leggen tussen de 
bijbel, het leven van alledag en 
de levenservaring die ieder van 
hen heeft.

Zinzoeker
Peter Derks werd geboren in 
Volkel, Oost-Brabant. Zijn ouders 
hadden een gemengd bedrijf met 

PastoraatJonge 
Gezinnen:

Zoeken naar nieuwe 
perspectieven 

Als geen ander weet pasto-
raal werker Peter Derks (55), 
vader van drie kinderen, hoe 
druk een gezin kan zijn. Hij 
herinnert zich de tijd nog 
goed dat hij alle zeilen moest 
bijzetten om bijvoorbeeld zijn kinderen op tijd van school te kunnen 
halen.  Momenten van stilte, laat staan van geloofsverdiepingen scho-
ten er nogal eens bij in. Toch geeft hij al ruim twintig jaar alle energie 
aan het pastoraat voor jonge gezinnen, zijn passie.  Dagelijks ervaart 
hij nu in de parochie dat het niet altijd meevalt om met jonge gezin-
nen in gesprek te gaan over geloven. Geloof dat bij veel jonge men-
sen wel sluimerend aanwezig is.

We ontmoeten elkaar op het 
centraal secretariaat en schuiven 
samen aan tafel om het pastoraat 
jonge gezinnen nader onder de 
loep te nemen.  

Gastlessen
Peter vertelt dat zijn werkzaam-
heden onder meer bestaan uit 
het geven van gastlessen op de 
acht rooms-katholieke basisscho-
len die deel uitmaken van onze 
parochie. 
Dat hij graag op scholen vertelt, 
heeft er ook mee te maken dat 
Peter zelf –toen hij tien jaar was- 
zeer geraakt is geweest door een 
onderwijzer die in de klas het ver-
haal vertelde over Franciscus. Dat 
verhaal heeft toen als kind bij 

hem diepe indruk gemaakt. 
Peter: “Dat maak ik nu veel vaker 
mee…: dat er heel wat bij kin-
deren loskomt als je hen een 
(geloofs)verhaal aanreikt. Hun 
reacties zetten me soms zelf ook 
aan ’t denken!”

Communie en vormsel
Naast de gastlessen op scholen 
vraagt ook de communie- en 
vormselvoorbereiding het nodige 
van zijn tijd. 

Nieuwe vormen
Hij is voortdurend op zoek naar 
nieuwe vormen die aansluiten bij 
de huidige generatie. Om dat te 
illustreren tekent hij drie cirkels. 
Een cirkel waarin de Bijbel en 

10
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kippen en fruit. Na de middelbare 
school bezocht hij de Hogere 
Tuinbouwschool (HTuS) in Den 
Bosch. “Eigenlijk wist ik niet zo 
zeker wat ik wilde worden. Maar 
deze agrarische opleiding bood 
voldoende perspectief op een 
baan. Ik was vooral een zinzoeker. 
Op zoek naar wat er ten diepste 
toe doet in het leven. Waar –en 
voor wie- leef je. Geloof hielp –en 
helpt- mij daarbij.”

Theologie
Na de tuinbouw begon hij dan 
ook aan een universitaire oplei-
ding Theologie in Tilburg. Na zijn 
afstuderen werd hij gevraagd om 
voor drie jaar dekenaal werker te 
worden in het dekenaat Raven-
stein-Uden. Zijn volgende post 
werd de Parochie van Dongen 
–later samen met Rijen-, waar hij 
aan de slag ging als pastoraal 
werker. Sinds anderhalf jaar is hij 
in onze parochie werkzaam.

Franciscanen 
Tijdens zijn studie in Tilburg 
kwam hij regelmatig in contact 
met Franciscanen. 
Het verhaal dat hij in de vierde 
klas van de lagere school hoorde, 
kwam nu opnieuw naar boven. Hij 
raakte erdoor geïnspireerd, werd 
geen Franciscaan, maar hield er 
wel een blijvende bewondering 
voor Franciscus aan over. In die 
tijd leerde hij ook zijn vrouw Karin 
kennen, die toen pastoraal werk-
ster was in Etten-Leur (nu is ze 
geestelijk verzorger in Dongen en 
omgeving). Peter en zijn vrouw 
zijn beiden actief binnen de Fran-
ciscaanse Beweging. Peter: “Het 
is een geluk om met Karin mijn 
geloof en met name ook de Fran-
ciscaanse spiritualiteit te kunnen 
delen en verdiepen.” 

Henk Bakker 

Een goed begin van de dag

Misschien schiet bij u ‘s morgens het morgengebed er weleens bij in.
U kunt deze omissie zelf digitaal oplossen:
Via de website www.dagelijkswoord.nl kunt u zich met uw email adres 
aanmelden. Dan ontvangt u van de Stichting Dagelijks Woord dage-
lijks een email met bijbelcitaat.

Het dagelijkse citaat vormt voor u wellicht een aanleiding om die tekst 
in de bijbel op te zoeken en eventueel nog meer rond de tekst te 
lezen.
Inschrijving is gratis, wel vraagt de organisatie eenmaal per jaar een 
kleine vrijwillig bijdrage.

Verandering weekendvieringen in de Kapel van Galder 

Met pijn in het hart is door het pastoraal team, in goed overleg met de 
Kapelraad Galder en het parochiebestuur, besloten om vanaf 1 januari 
2018 de twee weekendvieringen per maand op de zaterdag te laten 
vervallen.

Het aantal mensen dat deze 
vieringen bezocht was regelmatig 
minder dan 10 personen. Ook het 
aantal leden van de Kapelraad 
is in de loop van de jaren afge-
nomen waardoor er steeds meer 
een beroep werd gedaan op een 
klein groepje. De huidige Kapel-
raad, die ook koster en lector zijn 
bij vieringen, bestaat momenteel 
nog uit drie leden. 

Andere vieringen blijven 
Zij willen zich uitdrukkelijk blijven 
inzetten voor alle andere vierin-
gen en activiteiten in de Kapel, 
zoals dopen, huwelijken, (Presen-
tatie) Eerste Communieviering, 
uitvaarten en niet te vergeten 
voor alle christelijke hoogfeest-
dagen zoals Pasen, Pinksteren en 
Kerstmis.

Ook de St Jacobsviering op of 
rond 25 juli zal gewoon door-
gaan. 

Pelgrims blijven welkom 
Natuurlijk kunnen pelgrims, op 
weg naar Santiago de Com-
postella, nog altijd een stempel 
halen, in het gebedenboek schrij-
ven of hun St Jacobsschelp in de 
kapel hangen. En vanaf afgelopen 
meimaand is het nu ook mogelijk 
om in de kapel een kaarsje op te 
steken bij Maria. Dus de kapel-
deuren in Galder worden nog 
regelmatig geopend maar helaas 
minder vaak dan voorheen. 

Namens de Kapelraad Galder, 
het pastorale team en het paro-
chiebestuur, Marjan Luijben, 
pastor en Lars Peetam, pastoor.

13
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Verbouwing van en verhuizing
naar het nieuwe parochiecentrum 

Het zal u misschien niet ontgaan zijn: in de afgelopen maanden was er 
veel bedrijvigheid in en rond de pastorie naast de Laurentiuskerk aan 
de Ginnekenweg. Er is hard gewerkt en de verbouwing van het nieuwe 
parochiecentrum nadert zijn voltooiing. Het is de bedoeling dat het 
pand begin december door de aannemer wordt opgeleverd.

Woonappartementen 
Op de eerste verdieping zijn twee 
prachtige woonappartementen 
gerealiseerd, waarin pastoor 
Peetam en kapelaan Nguyen hun 
intrek zullen nemen. Naar ver-
wachting kunnen zij in de loop 
van december verhuizen. 

Vestiging secretariaten 
De begane grond gaat het paro-
chiecentrum huisvesten. In het 
nieuwe jaar zal het parochie-
secretariaat, dat nu nog geves

tigd is aan het Graaf Hendrik III 
Plein, overgaan naar de nieuwe 
locatie. Hetzelfde geldt voor het 
secretariaat van de Laurentiuskerk 
zelf. 

Werkplekken pastoraalteam
De overige leden van het pas-
torale team krijgen ook in dit 
nieuwe parochiecentrum hun 
werkplekken. Een verhuiscommis-
sie onder leiding van een goede 
bekende, onze oud-pastoor Vin-
cent Schoenmakers, doet z’n best 

om deze meervoudige verhuizing 
in goede banen te leiden. 

Open huis
Waarschijnlijk houden we eind 
januari open huis zodat alle paro-
chianen kunnen kennismaken met 
het nieuwe parochiecentrum.  
Het gebouw wordt dan ook 

opnieuw ingezegend en we 
nemen het officieel in gebruik. 
Hierover volgt later meer
informatie.

Pastoor Lars Peetam 

Congregatie van de Priesters van het Heilig Hart van Jezus.

De Congregatie van de Priesters van het Heilig Hart van Jezus huurde 
de pastorie vanaf 1 december 1984. Hierin was gevestigd het financi-
eel-administratief centrum van aanvankelijk de Nederlandse provincie 
van de congregatie en later van de confederatie van de Nederlandse 
en Vlaamse provincie. 

Vanwege krimp in zowel de Nederlandse als Vlaamse provincie ver-
huisde de congregatie  begin vorig jaar naar het gebouw achter de 
pastorie, waar tot dan het secretariaat van de Laurentiuskerk Ginneken 
was gehuisvest; dit secretariaat zit thans in St. Frans.
Het provincialaat van deze congregatie was tot ongeveer twee jaar 
geleden gevestigd aan de Duivelsbruglaan 54 te Breda.

Kerkbalans op 

20 januari van start 

‘Geef om je kerk’ is ons motto van de 
jaarlijkse kerkbalans die op 20 januari 
van start gaat. 

Niet alleen kerk als gebouw, maar ook 
kerk als gemeenschap. In beiden willen 
we graag investeren.  En daarvoor zijn 
de nodige financiële middelen noodza-
kelijk.  We zullen u uitgebreid informe-
ren over de concrete doelen die we voor ogen hebben. 
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Elke maandagochtend van 10.00 uur tot 11.00 uur

Spreekuur in de pastorie van de Mariakerk 
 
Elke maandagochtend van 10.00-11.00 uur is er een inloop (spreekuur) 
met Pastor Martijn Kurstjens in de pastorie van de Mariakerk. U kunt 
de pastor hier persoonlijk spreken als u vragen heeft over de kerk, 
het geloof of als u gewoon een pastor wilt spreken. Ook als u graag 
bezoek wilt van een pastor of iemand weet die een bezoek op prijs 
zou stellen kunt u dit melden. 
 
Voor een lekkere kop koffie, goed gesprek of gewoon voor de gezel-
schap bent u uiteraard ook altijd van harte welkom.

Spreekuur pastor P. Derks  

Elke tweede woensdag in de maand in 

het parochiecentrum in Bavel 

Met ingang van 2018 is pastor Peter Derks voortaan elke tweede 
woensdag van de maand aanwezig in ons parochiecentrum (behou-
dens vakantieperiodes). 
Om 9.30 uur is er dan een viering en van 10.15 - 11.30 uur is pastor 
Derks op zijn kantoor. 
U kunt hier een moment spreken over wat u bezighoudt, of een 
afspraak met pastor Derks maken voor een bezoek bij u aan huis.

Vanuit de St. Laurentiuskerk in het Ginneken
Twee tv-uitzendingen op één dag 

Op 24 december wordt niet alleen de nachtmis, maar ook de vie-
ring van de vierde Zondag van de Advent rechtstreeks door de KRO 
uitgezonden. Twee tv-uitzendingen op één dag.  Voor de techniek wel 
zo prettig. Alle apparatuur die ’s morgens vroeg is opgebouwd, kan ’s 
avonds weer ingezet worden. 

In de eucharistieviering van de vierde Zondag van de advent gaat bis-
schop Jan Liesen voor.  De viering begint om 10.30 uur en wordt via 
NPO2 aan de kijkers getoond. De nachtmis begint om 11.15 uur en 
duurt tot 00.45 uur. Tijdens deze viering zorgt het H. Hartkoor voor de 
muzikale omlijsting. Vanwege deze twee mediavieringen zijn er geen 
geen andere vieringen mogelijk die dag in de St. Laurentiuskerk. Wij 
verwijzen u graag naar een van onze vieringen in de andere parochie-
kerken. Ook is er op eerste Kerstdag van 14 tot 16 uur kindje wiegen 
in de kerk

Driekoningen
Op zondag 7 januari wordt ook de viering van Driekoningen recht-
streeks uitgezonden. Het projectkoor onder leiding van Jan Monden 
zingt dan de mis van Gournod. Dit is de laatste mediaviering in de 
Laurentiuskerk. In de afgelopen twee jaar zijn er in totaal vijftien tv-uit-
zendingen geweest van de eucharistieviering vanuit de St. Laurentius-
kerk.   

Vrijwilligers bedankt
Dankzij de inzet van veel vrijwilligers konden al deze tv-uitzendingen 
gerealiseerd worden. Van koster tot koffiezetters, van broodjessmeer-
ders tot cateraars.  Allemaal enorm bedankt. 

De nieuwe website komt eraan

Wie op zondag naar een viering wil, kan naast in het parochieblad de 
vieringen ook terugvinden op onze nieuwe website. Op de website 
zult u, veel gemakkelijker dan voorheen,  het laatste actuele nieuws, 
informatie over de Sacramenten, de activiteiten van het pastoraat 
jonge gezinnen, het ouderenpastoraat en de diaconie en caritas 
aantreffen. Ook vindt u daar handige adressen en verwijzingen naar 
interessante informatie op andere websites.  
We zullen u te zijner tijd uitgebreid voorlichten over het gemak en de 
voordelen van de nieuwe website.

Ook de viering 
van Driekonin-
gen op zondag 
7 januari wordt 
rechtstreek door 
de KRO op tv uit-
gezonden. 

Op NPO 2 om 
10.30 uur. 

16
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PASTORAAT JONGE GEZINNEN   

Op 24 december 

Kleuterviering in Bavel 
‘Midden in de winternacht’ 

Op 24 december is er om 15.30 
uur  een kleuterviering in de 
Maria Hemelvaartkerk van Bavel. 
Deze viering is speciaal voor 
gezinnen met kinderen in de leef-
tijd tot een jaar of zeven. 

Het thema van de viering is: Mid-
den in de winternacht. 
De kleuterviering is een korte vie-
ring waarin het kerstverhaal wordt 
verteld op het niveau van de 
(aller)kleinsten. Kinderen krijgen 
gelegenheid om -samen met hun 
(groot)ouders- zelf een kaarsje 
aan te steken. 
Vervolgens bidden we dat wij het 
licht en de vrede van het kindje 
Jezus zullen verder dragen, onze 
wereld in. 
Kinderen die een muziekin-
strumentje hebben kunnen dat 
meenemen om het slotlied mee 
te begeleiden. 

De kleurplaat op de kaft van het 
boekje kan na de viering thuis 
worden gekleurd. Klein en al wat 
groter: je bent van harte welkom! 
Voorganger van de viering is pas-
tor Peter Derks 
 
Gezinsviering
Om 17.00 uur is er in Bavel een 
gezinsviering voor gezinnen met 
wat oudere kinderen. Daarin 
wordt ook communie uitgereikt.

 
 
19 augustus                      Laurentius Ulvenhout                  Sophie Lameijer 
17 september                   Laurentius Ulvenhout                  Juliette Hooper 
24 september                   Jacobskapel Galder                    Bodile Molenschot 
  8 oktober                        Laurentius Ginneken                   Xavier Kuijpers 
15 oktober                        Mariakerk                                    Vince Kloosterman 
22 oktober                        Laurentius Ulvenhout                  Hannah Dekkers

Kerstlab op donderdag 28 december in Ulvenhout

Zing, lach, speel, eet, luister EN BEWONDER!   

Een groep enthousiaste mensen vanuit de Laurentiuskerk in Ulvenhout 
nodigt je hartelijk uit voor een warme en open ontmoeting bij het 
Kerstlab op 28 december vanaf 16.00 uur. . 

Jong en oud is welkom om mee 
te helpen met koken, knutselen 
of muziek maken, maar je kunt 
natuurlijk ook gewoon lekker 
komen luisteren en elkaar ont-
moeten in een warme kerstsfeer: 
de hele middag en avond, of 
gewoon zo lang je het naar je zin 
hebt. 

Samen eten 
We starten om 16.00 uur. Dan 
staan er vrijwel lege pannen 
op fornuizen, op het kerkplein 
voor de Laurentiuskerk. Je bent 
welkom om samen een gevulde 
vegetarische soep met brood 
te maken en samen te eten. Als 
je het koud krijgt, kun je je war-
men bij één van de vuurkorven. 
Natuurlijk is er ook glühwein en 
warme chocolademelk. 

Kerstlablied
Het speciaal gecomponeerde 
kerstlablied mag je gerust mee-
zingen. Ook mag ieder die een 
muziekinstrument bespeelt of 
zingt, zijn of haar (kerst)lied laten 
horen. Kinderen die ondertussen 
even in de Pastoor Beatenzaal 
een film willen gaan kijken: dat 
kan ook! Je kunt ook een kerst-
lichtje gaan maken in de knutsel-
hoek.

Het team van het Kerstlab:  
Jacqueline Martens, 
Corinne van Wijk, Peter Derks 
en Anne-Marie Waterreus (niet 
op de foto) nodigt iedereen 
uit voor een warme en open 
ontmoeting. 

18
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Rond een uur of zes (half zeven) 
gaan we allemaal naar binnen. 
We laten ons daar betoveren 
door de bijzondere sfeer van de 
KerstKerk. 

Optredens
Vervolgens word je getrakteerd 
op een paar optredens. Voor 
een sneetje kerstbrood wordt 
gezorgd. Rond half negen gaan 
we met onze lichtjes weer naar 
buiten om ons samenzijn met een 
glaasje goed en muzikaal af te 
sluiten. 

Neem groente en hout mee!
Fijn als je groente voor de soep 
meebrengt, en wat hout voor de 
vuurkorf. Maar ook als je niets 
meeneemt ben je van harte 
welkom. Vergeet vooral niet je 
muziekinstrument en bladmuziek, 
als je dat hebt en als je dat leuk 
vindt. Als je nog wat meer info 
wilt, stuur dan een mailtje naar 
pastor Peter Derks p.derks@paro-
chieheiligefamilie.nl

Graag tot ziens op 28 december! 
Groeten, Anne-Marie, Corinne, 
Jacqueline, Peter, en nog vele 
anderen. 

Voorbereiding eerste communie 2018  

Inmiddels is de Eerste Communievoorbereiding in volle gang. 
Communicanten en hun ouders hebben hun eerste bijeenkomsten er 
op zitten. Nu komen de presentatievieringen eraan. 

Thema: ‘Ga je mee met Jezus?’

Het thema van de presentatievie-
ringen is: Ga je mee met Jezus? 
Dat is tegenwoordig niet meer zo 
vanzelfsprekend. 
Terwijl de communicanten druk 
bezig zijn met voetballen, hoc-
keyen, gamen, chillen en onder-
weg zijn voor muziekles... vraagt 
Jezus of ze tijd hebben om ook 
nog met hem mee te doen. 
Benieuwd hoe de kinderen gaan 
reageren...! 
Voor de tijden van de presenta-
tievieringen:
zie elders in dit parochieblad. 

De vieringen in 2018: 
De vieringen van de Eerste Communie zijn in 2018 
• Op Hemelvaartsdag 10 mei in Bavel 
• Op 13 mei in de Laurentiuskerk van ‘t Ginneken voor alle 
    ommunicanten van de Mariakerk en ‘t Ginneken 
• Op 27 mei in de Laurentiuskerk van Ulvenhout. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
pastor Peter Derks p.derks@parochieheiligefamilie.nl 

Vormselgroep bezocht de Stichting Help Ons Helpen

Op 11 oktober gingen de vormelingen op bezoek bij bij de Stichting 
Help Ons Helpen aan de Gieterijstraat 10 in Breda. Dit is een soort 
tweedehandswinkel waar mensen met een Bredapas spullen kunnen 
kopen voor kleine bedragen, maar ook een praatje kunnen maken. 

We werden ontvangen door 
mevrouw Francien in de ontmoe-
tingsplek in de winkel, waar we 
wat te drinken kregen aangebo-
den. Mevrouw Francien is de 
oprichtster. Toen we er allemaal 
waren, vertelde ze haar levensver-
haal en hoe haar winkel zo was 
begonnen. Als ik om me heen 

keek, zag is sommige kinderen 
aandachtig luisteren. Zelf vond ik 
het ook bijzonder: dat iemand wil 
delen en spulletjes voor andere 
mensen die weinig hebben, gaat 
regelen en dat je begint in een 
partytent, daarna een garage die 
ook al snel te klein werd en nu 
een grote winkel hebt. 
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Een bijzonder verhaal 
Ook bijzonder was haar ver-
haal over God. Ze dacht eerst 
dat God niet belangrijk was en 
niet bestaat, maar tijdens een 
bezoekje aan haar vriendin viel ze 
opeens op haar knieën en ging 
ze nadenken en kwam ze erachter 
dat God goed is en ook voor haar 
zorgt.

Winkel bekijken 
Na het bijzondere verhaal van 
Francien, mochten we ook nog de 
winkel bekijken. Deze lijkt klein, 
maar er is nog een hele ruimte 
achter waar bedden, koelkasten 
en andere meubels staan. Je 
kan er van alles kopen. Iedereen 
mag er bruikbare spullen naar 
toe brengen. Je krijgt er geen 
geld voor. Er zijn ook bedrijven 
die daar nieuwe spullen, zoals 

dekbedden brengen. Mevrouw 
Francien vertelde ook nog dat de 
tv’s eerder worden verkocht dan 
andere meubels. Ik vind dat best 
raar, want dat betekent dat tv’s 
belangrijker zijn.  

Bijzonder
Je kon merken aan de kinderen 
dat ze het bijzonder vonden. 
Dank je wel aan mevrouw Fran-
cien voor haar bijzondere ver-
haal. Ik vond het erg leerzaam. 
Als bedankje gaan we haar een 
mooie kaart geven. Ook gaan we 
spullen verzamelen die ouders 
gaan brengen, zodat we er 
andere mensen blij mee kunnen 
maken.

Roselie Martens

Ter voorbereiding op het feest van St.Maarten maakte een 
groepje kinderen een eigen lampion. Wat was het leuk, om 
samen met mama te knutselen voor het goede doel!

Heeft u zin in een goed gesprek?

Misschien is een gespreksgroep voor ouderen iets voor u? Er zijn drie 
gespreksgroepen in onze parochie. Aan u de keuze welke locatie en 
dag u het beste uitkomt. Elke bijeenkomst beginnen we met het ont-
steken van een kaars en een ontmoetingsronde. Even bijpraten en een 
gebed, gedicht of overweging. Daarna lezen we samen in het boek 
van de Benedictijner monnik en psycholoog Anselm Grün: De kunst 
van het ouder worden. Dit boek biedt boeiende gespreksstof omdat 
het elke keer andere thema’s inbrengt over ouder worden en spirituali-
teit. We praten, we lachen en leven met elkaar mee. Elke bijeenkomst 
is anders! Iedereen kan aansluiten en meedoen. Voor meeleesmateri-
aal wordt gezorgd. 

Ook in 2018 zijn de bijeenkomsten één keer per maand van 
10.00 uur tot 11.30 uur:

• Op maandag in Ruitersbos:
• 15 jan.,26 febr.,12 mrt., 23 apr., 28 mei, 25 juni.

• Op dinsdag in secretariaat Mariakerk:
• 16 jan.,13 febr.,20 mrt.,17 apr.,15 mei,19 juni

• Op donderdag in Serviceresidentie Vredenbergh: 
• 25 jan.,15 febr.,22 mrt.,26 apr., 24 mei,14 juni.

Marjan Luijben  pastoraal werkster 
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De H. Maria Hemelvaartkerk: 
een plaats van bezinning, rust, vieringen en rituelen. 

We staan voor de ingang van de Heilige Maria Hemelvaartkerk in 
Bavel.  De gemetselde boog die de ‘voordeur’ siert, begint af te brok-
kelen. “Daar moet nodig wat aan gedaan worden”, zegt koster Hans 
van der Zanden.

Verlichting
Eenmaal binnen in de kerk wijst 
hij op de verlichting. “Die willen 
we veranderen. We willen ervoor 
zorgen dat een aantal slecht aan-
gelichte zitplaatsen beter in het 
licht komen. Ook de verlichting 
op het priesterkoor willen we aan-
pakken evenals de koorzolder en 
de zijbeuken. Kijk, op die manier 
ontstaat er een mooi geheel, 
passend bij het neogotische inte-
rieur. Tijdens de Kerstvieringen 
zal de opbrengst van de collectes  
dit jaar voor de verbetering van 
het licht bestemd worden.” 

Investeringen
Het onderhoud van dit Godshuis 
vraagt de nodige investeringen 
en aanpassingen. Het gebouw 
dat stamt uit 1887 is dit dubbel 
en dwars waard. Het is het pronk-
stuk van Bavel met een bewogen 
geschiedenis. De actie kerkbalans 
die eind januari start, zal voor 
een deel gebruikt worden om 
het nodige geld hiervoor aan te 
wenden. Want ook voor het schil-
derwerk en de reparatie van de 
dakgoten is geld nodig. 

Bijzonder
We lopen door de kerk, bewon-
deren het priesterkoor en de 

gebrandschilderde ramen. Even 
later staan we voor het immense 
orgel en klimmen vervolgens naar 
boven om boven de gewelven uit 
te komen.  Op dat moment besef 
je hoe bijzonder dit rijksmonu-
ment is.

De functie van de kerk
Weer terug op de begane grond 
staan we stil bij de functie die 
deze kerk heden ten dage heeft. 
“Het is een plek van bezinning 
en rust in deze drukke wereld”, 
zegt Hans. “Mensen hebben daar 
behoefte aan. Maar dit is ook 
een plaats waar vieringen worden 
gehouden en rituelen worden uit-
gevoerd. Tijdens de Mariamaan-
den mei en oktober wordt het 
rozenhoedje op maandag in de 
kapel op de Roosberg gebeden. 
Het avondgebed in de kerk wordt 
al vijftien jaar op woensdagavond 
in ere wordt gehouden. Een 
kloosterlijk ritueel, geïnspireerd 
door de Trappisten in Zundert.” 

Dit alles maakt de Heilige Maria 
Hemelvaartkerk tot een plek van 
ontmoeting, bezinning en waar 
ruimte is voor contact met God. 

Henk Bakker
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De geschiedenis R.K. Kerk van 
de H. Maria-Hemelvaart in 
vogelvlucht. 

Nadat eerder diverse kerkjes in 
Bavel waren gebouwd (deze zijn 
inmiddels afgebroken), werd op 
23 mei 1887 de huidige kerk 
door bisschop P. Leijten gecons-
acreerd. Bisschop Leijten - was 
als pastoor - in Bavel in 1885 met 
de bouw begonnen. De eerdere 
kerken in Bavel droegen de naam 
van de H. Brigida. De nieuwe kerk 
kreeg de naam van H. Maria-He-
melvaart. De oude kerk op het 
kerkhof tegenover de huidige 
kerk werd een jaar later afgebro-
ken. 

De neogothische kerk is ontwor-
pen door Jan van Langelaar, een 
leerling van de bekende archi-
tect Pierre Cuypers. De kerk is 
opgetrokken uit Hollandse bak-
steen, versierd met natuurstenen 
banden. De toren (55,6 meter) 
heeft een hoge naaldspits. In 
het bovenste deel van de toren 
bevinden zich de kerkklokken. 
De oudste is de Brigidaklok (uit 
1463). Zij verspreiden hun gelui-
den over het dorp, dagelijks om 
12 uur en om 18 uur. Gestorven 
parochianen worden nog altijd 
met klokgelui uitgeluid. Is de 
gestorvene een man dan begint 
eerste de zware klok, is de gestor-
vene een vrouw dan begint de 
lichte klok en gaandeweg gaan 
beide klokken samen verder 
luiden. Het angelusklokje in het 
kleine viering-torentje wordt 

10 minuten voor aanvang van 
de dienst geluid middels een 
klokkentouw dat langs de pilaar 
hangt. 
Op de koorzolder bevindt zich 
een prachtig orgel waarvan de 
oudste delen uit de voormalige 
kerk stammen. François Loret 
(Mechelen) bouwde dit orgel in 
1855 en in 1940 werd het door 
de firma Vermeulen (Weert) uit-
gebreid naar de huidige situatie. 
In 2003 heeft een uitgebreide 
restauratie plaatsgevonden. 

De kerk heeft drie afdelingen: 
de koorzolder, het middenschip 
met twee zijbeuken en het pries-
terkoor met het hoofdaltaar. De 
ramen vóór in de kerk, geschon-
ken door Bavelse pastoors, 
(Glazenier: Frans Nicolas, 1887) 
hebben allen een godsdienstige 
afbeelding. leder raam kostte 600 
gulden. De gobelin-tapijten in de 
kerk dragen ook Bijbelse afbeel-
dingen. 

De eerdere kerken in Bavel droegen de naam H. Brigida. 

François Loret (Mechelen) bouwde dit orgel in 1855.
In 1940 werd het door de firma Vermeulen (Weert) uitgebreid 
naar de huidige situatie. 
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DIACONIE 

Gezocht! 
Parochianen die bereid zijn om 
ongeveer een keer per maand 
iemand op te halen om naar 
de vieringen te gaan.  

De kerk is een beeld van 
gemeenschap en verbonden-
heid. In elke Eucharistieviering 
of Woord- en Communieviering 
komen we samen om als gemeen-
schap te vieren. Helaas zijn enkele 
van onze parochianen niet mobiel 
genoeg om zelfstandig naar de 
vieringen te komen.  
We hebben uw hulp nodig ! 

De stuurgroep diaconie zoekt 
parochianen die bereid zijn om 
ongeveer één keer per maand 
iemand op te halen om naar de 
vieringen te gaan. Het gaat hier 
over parochianen die niet meer 
de lange afstand kunnen lopen 
naar de Maria kerk, maar nog 
geen permanent gebruik hoeven 
te maken van een rolstoel.  

Bent u bereid om een keer per 
maand iemand op de halen om 
naar de viering te gaan , en uiter-
aard ook terug te brengen. Dan 
kunt u zich aanmelden bij pastor 
Martijn Kurstjens: m.kurstjens@
parochieheiligefamilie.nl, via 
06-18466512  
 

Namens de Stuurgroep Diaconie 

Dag van de mensenrechten  
Zoals u heeft kunnen lezen in 
het vorige parochieblad doet de 
parochie van de Heilige Familie 
in december mee aan de schrijf-
marathon.Deze wordt georgani-
seerd om de Internationale Dag 
van de Rechten van de Mens – 10 
december - te gedenken. 
Op 10 december vieren we dat 
69 jaar geleden, in 1948, de Uni-
versele Verklaring voor de Rech-
ten van de Mens door de Alge-
mene Vergadering van Verenigde 
Naties werd aangenomen. Elk jaar 
rond 10 december schrijven hon-
derdduizenden mensen wereld-
wijd brieven tijdens een schrijfma-
rathon voor mensen die onrecht 
is aangedaan, gevangen zitten, 
gediscrimineerd worden, gemar-
teld zijn of worden bedreigd.  
Na de viering zal er (bij het koffie 
drinken) gelegenheid zijn om aan 
de hand van een voorbeeldbrief 
een brief in het Engels aan een 
regering te schrijven, bijvoor-
beeld om gedetineerden vrij te 
laten of om een steunbetuiging 
te sturen naar een gedetineerde. 

Hartelijk dank dat u wilt mee 
doen met deze actie!  

Namens de Stuurgroep Diaconie 

Nieuws van het Mondiaal Centrum Breda 
Het Mondiaal Centrum Breda  is gevestigd in het oude Broederhuis 
van de Broeders van Huijbergen in de Roland Holststraat 71 in Boei-
meer. 
 

De Inloop, 
De inloop vindt iedere maan-
dag- en vrijdagochtend plaats van 
10.00 uur tot 12.00 uur. Onder 
het genot van een kop koffie 
of thee zijn er vrijwilligers die 
een luisterend oor voor mensen 
hebben en proberen een gezel-
lige sfeer te scheppen. Gezien de 
mooie tuin is dat zeker de moeite 
waard om eens te proberen. Er 
komen al enkele parochianen, 
maar iedereen is welkom. Voor 
de vrijdagochtend zoeken we nog 
een enthousiaste vrijwilliger, die 
het team komt versterken. Het 
beste is een mail te sturen naar:

info@mondiaalcentrum-
breda.nl  of te bellen met:  
06-24618155 

Het maatjesproject 
Hier worden contacten gelegd 
tussen Bredanaars en vluchtelin-
gen, die in Breda zijn komen 
wonen. De bedoeling is dat je 
een keer per week een activiteit 
met elkaar ontwikkelt. Dat varieert 
van een kop koffie drinken of een 
bezoek aan de markt of als er 
kinderen zijn een bezoek brengen 
aan de speeltuin of het Mastbos. 
De koppels worden zorgvuldig 
gevormd door Sazan Melko. 
Sazan bekijkt goed of er een link 
te leggen is en ondersteunt het 
geheel professioneel. Ook hier 
zijn we nog op zoek naar enthou-
siaste mensen die in contact 
willen komen met vluchtelingen 
en een koppel voor een jaar 
willen vormen. Meer informatie 
via Sazan Melko door een mail te 
sturen naar:
maatjesproject@mondiaalcen-
trumbreda.nl  

Bestuur Mondiaal Centrum 
Jan Hopman.
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INTERVIEW 

Mieke Poppelaars:
“Als het heel druk is, ga ik terug in mijzelf” 

Na ruim twintig jaar bestaat de stiltemeditatiegroep niet meer. De 
groep die tot voor kort elke maandagavond bijeenkwam, dunde teveel 
uit. Ooit begon de groep in wat nu het nieuwe parochiecentrum wordt 
en daarna werd gemediteerd in de pastorie bij de Mariakerk. 
Eén van de deelnemers van het eerste uur is Mieke Poppelaars. Samen 
met haar man Jos zijn beiden actief voor onze parochie. Wat heeft de 
stiltemeditatie haar gebracht? 

“Ik was gestopt met Yoga”, 
begint Mieke haar verhaal. 
We zitten bij haar thuis aan tafel. 
Koffie en thee in ons midden. 
“Ik was op zoek naar iets anders. 
Toen kwam ik Jan van der Sman 
tegen die toen als diaken aan 
onze parochie was verbonden.” 
Hij zette haar op het spoor van 
de zenmeditatie op christelijke 
grondslag. En Mieke nuchter als 
altijd: “Ik dacht: ik zie wel.” 

Verslagen en gedichten 
De uit tien tot twaalf leden tel-
lende groep startte op de boven-
verdieping van wat nu het nieuwe 
parochiecentrum wordt. Mieke 
legt een map op tafel waarin 
ze nauwkeurig met verslagen, 
gedichten en lijstje met deelne-
mers het verloop van de stilteme-
ditatie heeft bijgehouden. 

Namen
Er passeren heel wat namen. In 
het bijzonder wordt stil gestaan 
bij twee deelnemers: Henk van 
Oosterhout, overleden in 2010, 
en Irene Mol, overleden in 2014.

Tot het laatste toe was er een bij-
zondere band met beiden. Hans, 
het jongste lid van de meditatie-
groep werd zelfs door Henk van 
Oosterhout uitgenodigd voor een 
laatste gesprek in het hospice.
Mieke: “Ik had het gevoel dat 
Henk na zijn overlijden nog lang 
bij ons was.” 

Rust
Ze heeft altijd zoveel mogelijk aan 
de meditatiegroep deelgenomen. 
In het begin viel het niet mee om 
stil te zijn. “Ik had spierpijn en 
gedachten gingen met mij op de 

loop. Uiteindelijk heeft het mij 
rust gebracht. Als het heel druk is, 
ga ik terug in mijzelf.” 

Geen vast moment
Ze heeft geen vast moment 
om stil te zijn. “Ik ben af en toe 
stil, wanneer ik eraan toe ben. 
De groep mis ik wel. Vooral de 
gezamenlijke gesprekken onder 

leiding van Mientje Luiken. Met 
haar gingen we dieper in op een 
tekst die zij vooraf voorlas.”
Mientje Luiken schreef het boek 
‘Gij weet van mijn zitten’. Met 
als ondertitel Oosterse zen voor 
Westerse christenen. 

Henk Bakker

Mieke Poppelaars: “Uiteindelijk 
heeft de stiltemeditatie mij rust 
gebracht.“
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Als de Stilte je raakt 
In de kern van je mens zijn 
Sta je open voor de liefde 
Sta je open voor de ander 

Als de Stilte tot je komt 
In de ochtendschemering 
Daalt hij in je neer 

Als de stilte je nadert 
Met 'n zachte lichte bries 
Voel dan de streling van Zijn adem 

Als je "gevangen" wordt door de Stilte 
Ben er dan alleen maar 
Geniet van Zijn warmte die je 
doordringt 
Tot in het diepst van je wezen 

Als de Stilte door de stilte heen komt 
Ben je bijna waar je zou moeten zijn 

Bijna bij jezelf 

Geniet er dan van 

Juni 2002, Mieke 
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Zalving en zegen

Het is al een zeer oud gebruik, dat de zieken door de bedienaren van 
de Kerk worden gezegend. Dit vindt haar oorsprong in het handelen 
van Jezus en de apostelen. Wanneer iemand namens en vanuit de 
kerk een zieke bezoekt, moeten daaruit vooral de zorg en liefde blij-
ken, die Christus en de Kerk hen toedragen.

Eén van de zeven 
sacramenten

De ziekenzalving is één van 
de zeven sacramenten van het 
Nieuwe Verbond, door Jezus zelf 
ingesteld. We vinden hiervoor 
een aanwijzing in het evangelie 
van Marcus. Wanneer Jezus de 
twaalf apostelen uitzendt, heeft 
Hij hen van tevoren duidelijk 
geïnstrueerd wat zij moeten zeg-
gen en doen: “Zij vertrokken om 
te prediken dat men zich moest 
bekeren. Zij dreven veel duivels 
uit, zalfden veel zieken met olie 
en genazen hen”. (Mc 6, 12-13) 
En de apostel Jakobus beveelt 
de zalving van zieken uitdruk-
kelijk aan: “Is iemand onder u 
ziek? Laat hij de priesters van de 
gemeente roepen. Zij moeten 
een gebed over hem uitspreken 
en hem met olie zalven in de 
naam van de Heer. En het gelovig 
gebed zal de zieke redden en de 
Heer zal hem oprichten. En als hij 
zonden heeft begaan, zal het hem 
vergeven worden”. (Jak 5, 14-15) 

Ziekenzalving alleen door de 
priester

Het sacrament van de ziekenzal-
ving kan alleen door een priester 

worden gegeven. Bij de zalving 
zegt de priester ondermeer: 
“Moge onze Heer Jezus Christus 
door deze heilige zalving en door 
zijn liefdevolle barmhartigheid u 
bijstaan met de genade van zijn 
heilige Geest.” Zo wordt onder 
woorden gebracht wat dit sacra-
ment ‘doet’: Jezus zelf staat ons 
bij, komt naast ons staan om onze 
kwalen met ons te dragen. Dat 
doet Hij door de gave van de 
heilige Geest, de trooster en de 
helper. 

Genezing of heling

Samen met het sacrament van 
boete en verzoening (de biecht) 
hoort de ziekenzalving bij de 
sacramenten van genezing of 
heling. Beide sacramenten heb-
ben een verlichtende, troostende 
en genezende uitwerking. Heel 
soms volgt er op een ziekenzal-
ving inderdaad een onverklaar-
bare lichamelijk genezing of in 
ieder geval een sterke opleving. 
Vaak echter gebeurt dit niet, maar 
ontvangt de zieke wel de kracht 
om het ziek-zijn beter te kunnen 
dragen en te aanvaarden: want 
God draagt je.

Een ziekenzegening kan door 
een priester of diaken gedaan 
worden, maar ook door een 
pastoraal werker. 

Zieken kunnen vanuit de Kerk ook 
worden bijgestaan met gebed en 
zegening. Het gaat hierbij niet 
om een sacrament en er wordt 
ook geen zalving toegepast. Een 
ziekenzegening kan door een 
priester of diaken gedaan wor-
den, maar ook door een pastoraal 
werker. Dit gebeurt meestal op 
verzoek van de zieke zelf, vooral 
wanneer er al een pastorale band 
is ontstaan door begeleiding van 
de zieke bijvoorbeeld. Maar ook 
wordt een ziekenzegen gegeven 
wanneer een parochiaan onver-
wacht in stervensgevaar komt en 
er niet tijdig een priester bereikt 
kan worden voor het sacrament 

van de ziekenzalving. 
In onze parochie bestaat ook het 
mooie gebruik om eens in de 
zoveel tijd het sacrament van de 
ziekenzalving samen met anderen 
te ontvangen in een viering, zoals 
dat ook gebeurt in Lourdes. 

Wij kennen in Breda het Zieken-
triduüm en de vieringen van de 
ziekenzalving in verschillende 
verzorgingshuizen. 
Zo willen wij doen wat Jezus 
gedaan heeft: allen die onder 
lichamelijk en/of geestelijk lijden 
gebukt gaan, bijstaan en het 
geloof sterken in een God die ons 
draagt met zijn liefde.

 

Lars Peetam 
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Juli 2017   
 Dhr.    Petrus Kiewied    58 Jaar  Bavel
 Mevr. Jonanna van der Zon-Broeken  86 jaar Breda
 Mevr.   Riet de Kort Diepstraten  81 jaar Breda
Augustus 2017   
 Dhr.    J.L.L.M. van der Maas   74 jaar Breda
 Mevr. M.A. Gooijers - Vergouwen  76 jaar Ulvenhout
 Mevr. Riet van Alphen Sips   89 jaar Ulvenhout
 Mevr. Toos  Stevens - Vinken   86 jaar Breda
 Dhr.   Piet de Jonckheere   89 jaar Breda
 Dhr.   Aad Seijkens    83 jaar Breda
 Dhr.   Piet Jansen    81 jaar Bavel
September 2017   
 Mevr. Corrie van Dijk van den Brule  95 jaar Breda
 Mevr. Yvonne Zwegers   74 jaar Oosterhout
 Mevr. Lea van den Assum - Woerdeman 92 jaar Breda
 Mevr. Mia Geelen    76 jaar Breda
 Dhr.   Felix Verhagen    66 jaar Breda
 Dhr.  Jan Leijs     84 jaar Breda
 Mevr. Carolina Lemm    87 jaar Breda
 Dhr.   John de Zeeuw    80 jaar Breda
 Dhr    Jan Rijvers    89 jaar Bavel
 Mevr. Adriana van Loon   93 jaar Ulvenhout
 Dhr.   Hans van Gool    78 jaar Breda
 Mevr. Theresia van Adrichem - Liesker 85 jaar Alphen
October 2017   
 Mevr. Marie van Tongeren - Smits  91 jaar Breda
 Dhr. Kees Vermeeren    81 jaar Strijbeek
 Dhr.   Hans de Kanter    76 jaar Breda
 Dhr.    Geert Klijberg    82 jaar Breda
 Dhr.    Gerard Funk    78 jaar Breda
 Mevr.  Ria Michielsen - van Dun  86 jaar Breda
 Dhr.   Jan Gabriels    83 jaar Breda
 Mevr. Anna Teuben - Rijff   85 jaar Breda
 Mevr. Paulina van Thiel   94 jaar Breda
Dat zij rusten in vrede

PAUSELIJK BEZIT VERDEDIGD (DEEL 2)
Door Kees van Putten

In het vorige Parochieblad stond deel 1 van dit stukje. Dat ging over de 
wereldlijke macht van de Paus, de oorspronkelijke Zoeaven en de Zoeaven 
van de Paus. Hierin kwam naar voren dat het ontstaan van de Zoeaven 
in verband stond met het onafhankelijkheidstreven van de Italianen. Een 
bevrijdingsleger van Italianen viel in 1860 de Kerkelijke Staat (het grondge-
bied van de Paus in midden-Italië) binnen. De Paus riep toen jonge, onge-
huwde mannen op zich als vrijwillig soldaat te melden om de Kerkelijke 
Staat te verdedigen. Dit vrijwilligerskorps kreeg de naam Zuavi Pontifici 
(Pauselijke Zoeaven). In het afsluitende deel van dit stukje lezen we meer 
over de Pauselijke Zoeaven en waarin zij verschillen met de Pauselijke Zwit-
serse Garde.

Het Pauselijke Zoeaven regi-
ment bestond uit 11.000 
man (29% Nederlanders, 
27% Fransen, 15% Belgen 
(veelal Vlaams), 6% Itali-
anen en 5% Canadezen). 
Later ook uit katholieken 
afkomstig van allerlei 
andere landen. Het Neder-
landse Zoeavencoördina-
tiepunt werd Oudenbosch. 
Daarom is daar tegenwoor-
dig ook het Zoeavenmu-
seum gevestigd. 
Vanaf 1861 deden deze 
Zoeaven 5 jaar lang ver-
woedde pogingen om de 
Italiaanse legers uit de 
Kerkelijke Staat te verja-
gen of om binnenlandse 
onlusten te onderdrukken. 
Toen in 1866 de meeste 
Franse troepen, die de Paus 
steunden, Italië verlieten, 
vielen de Italianen opnieuw de Kerkelijke Staat aan. De Fransen zonden toen 
troepenversterkingen en versloegen samen met de Pauselijke zoeaven Gari-
baldi in de herfst van 1867 bij Mentana. Hierdoor kwamen er enkele jaren 
van rust en orde in de Kerkelijke Staat. In 1870 verlieten de Franse troepen 

OVERLEDEN
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Italië echter weer, omdat Frankrijk 
aan Pruisen de oorlog had verklaard. 
Frankrijk werd echter datzelfde jaar 
verslagen en de Italianen begrepen 
dat de Pauselijke Zoeaven geen steun 
van Frankrijk meer hadden. Ze vielen 
daarom Rome binnen. De stad viel op 
21 september 1870 en het Zoeaven 
leger werd ontbonden en naar huis 
gezonden. Het had amper 10 jaar 
bestaan. Toch bleef de nagedachte-
nis aan de zoeaven bestaan. In het 
West-Vlaams wordt daarom nog 
gezegd ‘Ge loopt d’r bij als ‘ne zoe-
aaf’. Vrij vertaalt: ‘Je loopt er romme-
lig gekleed bij’.

De Zwitserse Garde
Veel mensen kennen het verschil 
niet tussen Pauselijke Zoeaven en de 
Zwitserse Garde. Wat is dat verschil? 
Op de eerste plaats hun oorsprong. 
In de Late Middeleeuwen was het 
een gebruik van de adel om huursoldaten uit Zwitserland te werven als 
lijfwacht. Deze huursoldaten golden als bijzonder betrouwbaar en hadden 
meestal geen banden met de opstandige landsbevolking. Paus Julius II volgde 
dit voorbeeld en richtte in 1505 ook een eigen leger van Zwitserse soldaten 
op. Deze soldaten zijn rooms-katholiek. Dit brengt aan het licht dat Zwitser-
land, tegen de algemene gedachte in, geen Protestants, maar overwegend 
Rooms-katholieke inwoners heeft.

De Guardia Svizzera Pontificia (Pauselijke Zwitserse Garde) heeft tegen-
woordig als taak de bewaking van Vaticaanstad. Zij doen dat samen met 
veiligheidsfunctionarissen in burger en de Italiaanse politie. De Zwitserse 
Gardisten hebben dus geen toeristische of ceremoniële functie. Het zijn jonge 
mannen, die niet verplicht celibatair zijn. De kleuren van hun uniform zijn 
geel, rood en blauw die, net als andere onderdelen van hun uniform, stam-
men uit de 16de eeuw. 
In tegenstelling tot de Zoeaven zijn de Gardisten beroepssoldaten in de 
directe omgeving van de Paus; zijn lijfwacht. Deze Gardisten zijn al meer dan 
500 jaar in vaste dienst van de Paus.

Vieringenrooster tot en met 11 maart 2018

Het vieringenrooster wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld. 
Tussentijdse wijzigingen blijven mogelijk.  

KND=kindernevendienst

Vrijdag 15 december 
16.00  Ruitersbos ----     
16.00  Amarant eucharistie T. Nguyen

Zaterdag 16 december / Zondag 17 december 3e Zondag van de 
Advent
17.00  Jacobskapel Galder communie M. Luijben     koor 
18.30  De Donk  gebedsviering werkgroep   
19.00  Maria   eucharistie L. Peetam 
19.00  Vredenbergh  eucharistie T. Nguyen
09.15  Laurentius Gin.  viering Poolse Parochie
09.30  Laurentius Ulv.  communie   M. Luijben  Volkszang 
09.30  Maria   eucharistie   T. Nguyen Greg.koor St. Jan
11.00  Laurentius Gin.  euch.KND         L. Peetam  H. Hartkoor 
11.00  HMH Bavel  eucharistie T. Nguyen            orgelspel

Maandag 18 december 
19.00 Maria boeteviering T. Nguyen Mariakoor 

Woensdag 20 december
09.30  HMH Bavel (secr.) communie P. Derks 
11.00 Galder (Leeuwerik) KBO/kerst M. Luijben  

Donderdag 21 december 
14.30 Breedonk  oecumene/kerst P. v.Gorp 
16.00  Petrus en Pauluskapel eucharistie T. Nguyen 

Vrijdag 22 december   
15.30 Laurentius Ulv. KBO/kerstG.  Baeten/M. Luijben   Parochiekoor  
16.00  Ruitersbos  ----  ---- 
 
Zaterdag 23 december  
17.00  Jacobskapel Galder ---- -  
18.30  De Donk  ----  
19.00  Maria eucharistie   T. Nguyen Samenzang 
19.00  Vredenbergh  ----  
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Zondag 24 december 4e Zondag van de Advent 

09.15  Maria   viering Poolse parochie H. Maximiliaan Kolbe  
10.30  Laurentius Gin. eucharistie KND Mgr. J. Liesen   
   Mediaviering 
KERSTAVOND 
15.30 HMH Bavel kleuterviering  P. Derks Samenzang
16.00  Ruitersbos eucharistie/kerst P. v.Gorp  
17.00  HMH Bavel herdertjesviering P. Derks Kikoba  
18.30 Laurentius Ulv.herdertjesviering M. Luijben Kinderkoor 
18.30 De Donk  eucharistie  T. Nguyen
      Parochiekoor 
19.00 Maria  kinderkerk  C. Don/P. Derks 
19.00  Vredenbergh eucharistie   B. Kortmann 
20.00  HMH Bavel vroege nachtmis M. Kurstjens
      Seniorenorkest  
21.00  Galder  nachtmis  G. Baeten/ H. v. Dijk      
21.30 Laurentius Ulv.nachtmis  M. Luijben Harmonie  
21.30   Maria  nachtmis  P. v.Gorp St. Janskoren 
22.30   HMH Bavel nachtmis   T. Nguyen  Ambicius 
23.15  Laurentius Gin.eucharistie  L. Peetam  Mediaviering
24.00  Mariaviering Poolse parochie H. Maximiliaan Kolbe

Maandag 25 december Eerste Kerstdag
09.15  Laurentius Gin. viering Poolse Parochie
09.30  Laurentius Ulv. eucharistie  G. Baeten/M. Luijben  
      Gregoriaans 
09.30 Maria  eucharistie  T. Nguyen / P. v.Gorp 
       Franciscuskoor 
09.30  Galder  gezinsviering  P. Derks
11.00  Laurentius Gin. eucharistie  B. Kortmann
      Cappella Minor 
11.00  HMH Bavel eucharistie  L. Peetam KBO koor
11.30 Maria  peuterkerk  P. Derks
14.00 Laurentius Gin. kindje wiegen  A. Janssen

Dinsdag 26 december Tweede Kerstdag / H. Stefanus 
09.15  Laurentius Gin. viering Poolse Parochie
09.30 Maria eucharistie   T. Nguyen Samenzang 
11.00  Laurentius Gin. eucharistie  B. Kortmann  

Woensdag 27 december 
09.30  HMH Bavel (secr.) communie H. v. Dijk        

Donderdag 28 december 
16.00  Petrus en Pauluskapel  eucharistie L. Peetam 

Vrijdag 29 december 
16.00  Ruitersbos ----

Zaterdag 30 december 2017 / Zondag 31 december
       (Heilige Familie / Oudjaar) 
17.00  Jacobskapel Galder ----
18.30  De Donk  gebedsviering  werkgroep  
19.00  Maria   eucharistie T. Nguyen Samenzang 
19.00  Vredenbergh  gebedsviering   werkgroep
09.15  Laurentius Gin. viering Poolse Parochie
09.30  Laurentius Ulv.  eucharistie     T. Nguyen 
09.30  Maria   eucharistie  L. Peetam
      St. Jan de Doperkoor
11.00  Laurentius Gin.  eucharistie L. Peetam
    Stille viering
11.00  HMH Bavel  communie     P. Derks

Maandag 1 januari 2018 H. Maria, Moeder van God / Nieuwjaar  
11.00  Maria parochieviering pastoraal team      St. Jan de Doperkoor
 
Woensdag 3 januari   
09.30  HMH Bavel (secr.) eucharistie T. Nguyen 
  
Donderdag 4 januari 
16.00  Petrus en Pauluskapel eucharistie P. v.Gorp  

Vrijdag 5 januari  
15.00  Breedonk  eucharistie P. v.Gorp  
16.00  Ruitersbos ---- 
16.00  Amarant  eucharistie T. Nguyen

Zaterdag 6 januari / Zondag 7 januari 
Driekoningen/Openbaring des Heren 
18.30  De Donk  gebedsviering  werkgroep
19.00  Maria   eucharistie T. Nguyen Mariakoor 
19.00  Vredenbergh  eucharistie B. Kortmann 
09.15  Maria    viering Poolse parochie H. Maximiliaan Kolbe 
09.30  Laurentius Ulv.  kinderkerk P. Derks 
10.30  Laurentius Gin.  euch. KND L. Peetam
    Mediaviering
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11.00  HMH Bavel  eucharistie B. Kortmann 
      Gregoriaans
Woensdag 10 januari 
09.30  HMH Bavel (secr.) communie P. Derks         
  
Donderdag 11 januari    
16.00  Petrus en Pauluskapel eucharistie         L. Peetam
 
Vrijdag 12 januari   
16.00  Ruitersbos  eucharistie P. v.Gorp  

Zaterdag 13 januari / 14 januari 2e Zondag door het jaar 
18.30  De Donk  eucharistie G. Baeten  
19.00  Maria   eucharistie C. Don / M. Kurstjens
      Samenzang 
19.00  Vredenbergh  gebedsviering  werkgroep 
09.15  Laurentius Gin. viering Poolse Parochie
09.30  Laurentius Ulv.  eucharistie L.Peetam/P. Derks  
   kinderk. present. EHC 
09.30 Maria   eucharistie B. Beemster
      Gregoriaans koor 
11.00  Laurentius Gin.  eucharistie T. Nguyen 
      Cappella Minor 
11.00  HMH Bavel  gezinsviering L.Peetam/P. Derks 
    kinderk. present. EHC
 
Woensdag 17 januari
09.30  HMH Bavel (secr.) communie H. v. Dijk        

Donderdag 18 januari
16.00 Petrus en Pauluskapeleucharistie     P. v.Gorp  

Vrijdag 19 januari 
16.00  Ruitersbos ----    
16.00  Amarant  eucharistie B. Kortmann

Zaterdag 20 januari / Zondag 21 januari 3e Zondag door het jaar
18.30  De Donk ---     
19.00  Maria  eucharistie  T. Nguyen Samenzang
19.00  Vredenbergh eucharistie   B. Kortmann 
09.15  Laurentius Gin.viering Poolse Parochie
09.30  Laurentius Ulv.communie      M. Luijben     Gregoriaans
 

09.30  Maria   eucharistie   L.Peetam/P. Derks 
    presentatie EHC 
11.00  Laurentius Gin.  eucharistie   L.Peetam/P. Derks 
    presentatie EHC
11.00  HMH Bavel  eucharistie T. Nguyen Volkszang
  
Woensdag 24 januari
09.30  HMH Bavel (secr.)  communie P. Derks 

Donderdag 25 januari
16.00  Petrus en Pauluskapel  eucharistie L. Peetam  

Vrijdag 26 januari  
16.00  Ruitersbos  eucharistie P. v.Gorp  
19.00 Laurentius Gin.    vormselviering Mgr. J. Liesen / L. Peetam 
 
Zaterdag 27 januari / Zondag 28 januari 4e  Zondag door het jaar 
18.30  De Donk  communie P. Derks      Parochiekoor 
19.00  Maria   eucharistie C. Don/M. Kurstjens 
      Samenzang
19.00  Vredenbergh  gebedsviering werkgroep 
09.15  Laurentius Gin.  viering Poolse Parochie
09.30  Laurentius Ulv.  eucharistie    T. Nguyen    Parochiekoor 
09.30  Maria   communie M. Kurstjens 
       St. Jan de Doperkoor
11.00  Laurentius Gin.  eucharistie L. Peetam   Laurante 
11.00  HMH Bavel  communie P. Derks  
11.30 Maria   peuterkerk    A. Janssen 
    terugkomv.dopelingen

Woensdag 31 januari 
09.30  HMH Bavel (secr.) communie     H. v. Dijk        
 
Donderdag 1 februari
16.00  Petrus en Pauluskapel  eucharistie     T. Nguyen

Vrijdag 2 februari    Opdracht van de Heer/ Maria Lichtmis 
15.00  Breedonk  eucharistie        P. v.Gorp  
16.00  Ruitersbos  ----   
16.00  Overakker/Amarant eucharistie L. Peetam 
19.00 Mariakerk  eucharistie L. Peetam
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Zaterdag 3 februari / Zondag 4 februari 5e  Zondag door het jaar
18.30  De Donk gebedsviering  werkgroep  
19.00  Maria  eucharistie C. Don/P. Derks   Mariakoor
19.00  Vredenbergh eucharistie  B. Kortmann  
09.15  Laurentius Gin. viering Poolse Parochie
09.30  Laurentius Ulv. eucharistie       T. Nguyen    Volkszang 
09.30  Maria  kinderkerk   P. Derks 
11.00  Laurentius Gin.eucharistie B. Kortmann    H. Hartkoor 
11.00  HMH Bavel eucharistie        L. Peetam
   Brigidazondag

Woensdag 7 februari 
09.30  HMH Bavel (secr.) eucharistie L. Peetam
 
Donderdag 8 februari
16.00  Petrus en Pauluskapel eucharistie  P. v.Gorp  

Vrijdag 9 februari  
16.00  Ruitersbos eucharistie        L. Peetam  
   
Zaterdag 10 februari / Zondag 11 februari 6e  Zondag door het jaar 
(Carnaval)
18.30  De Donk eucharistie G. Baeten  
19.00  Maria  eucharistie T. Nguyen    Samenzang 
19.00  Vredenbergh gebedsviering werkgroep 
17.19 HMH Bavel communie/carnaval  P. Derks      Blaosaopen  
19.11 Laurentius Ulv.communie/carnaval  P. Derks
09.15  Laurentius Gin. viering Poolse Parochie
09.30  Laurentius Ulv. communie      P. Derks    Volkszang 
09.30  Maria  eucharistie   T. Nguyen           Greg. koor 
11.00  Laurentius Gin.eucharistie Ben Beemster  Cappella Minor 
11.00  HMH Bavel eucharistie T. Nguyen           Gregoriaans

Woensdag 14 februari Aswoensdag
09.30  Maria  eucharistie C. Don / M. Kurstjens
09.30  HMH Bavel (secr.)eucharistieL. Peetam  
10.15 de Donk eucharistie G. Baeten/M. Luijben 
16.00 Ruitersbos eucharistie P. v.Gorp   
19.00 Maria  eucharistie B. Kortmann    Franciscuskoor 
19.00  HMH Bavel gebedsviering P. Derks    Brigidakoor 
19.00   Laurentius Ulv.eucharistie T. Nguyen 

Donderdag 15 februari
16.00  Petrus en Pauluskapel eucharistie     P. v.Gorp  

Vrijdag 16 februari  
16.00  Ruitersbos  ----   
16.00  Overakker/Amarant eucharistie L. Peetam 

Zaterdag 17 februari / Zondag 18 februari 1e zondag 
Veertigdagentijd
18.30 De Donk gebedsviering  werkgroep 
19.00  Maria  communie M. Luijben Samenzang 
19.00  Vredenbergh eucharistie L. Peetam   
09.15  Laurentius Gin. viering Poolse Parochie
09.30  Laurentius Ulv eucharistie T. Nguyen  Gregoriaans  
09.30  Maria  eucharistie   L. Peetam Greg.koor 
11.00  Laurentius Gin.eucharistie (KND) L. Peetam H. Hartkoor 
11.00  HMH Bavel communie      M. Luijben KBO koor 
11.30  Maria  peuterkerk P. Derks  

Woensdag 21 februari 
09.30  HMH Bavel (secr.)communie   H. v. Dijk     
 
Donderdag 22 februari
16.00  Petrus en Pauluskapel eucharistie L. Peetam

Vrijdag 23 februari  
16.00  Ruitersbos eucharistie P. v.Gorp     
  
Zaterdag 24 februari / Zondag 25 februari 2e zondag 
veertigdagentijd
18.30  De Donk eucharistie T. Nguyen Parochiekoor 
19.00  Maria  eucharistie C. Don/M. Kurstjens Samenzang          
19.00  Vredenbergh gebedsviering werkgroep 
09.15  Laurentius Gin. viering Poolse Parochie
09.30  Laurentius Ulv. eucharistie   T. Nguyen Parochiekoor 
09.30  Maria  communie M. Kurstjens
       St. Jan de Doperkoor
11.00  Laurentius Gin. eucharistie L. Peetam Laurante 
11.00  HMH Bavel eucharistie T. Nguyen 

Woensdag 28 februari   
09.30  HMH Bavel (secr.)eucharistie T. Nguyen  
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Donderdag 1 maart 
16.00  Petrus en Pauluskapel eucharistie L. Peetam
Vrijdag 2 maart  
15.00  Breedonk eucharistie P. v.Gorp  
16.00  Ruitersbos ---- 
16.00  Amarant eucharistie T. Nguyen
Zaterdag 3 maart / Zondag 4 maart 3e zondag veertigdagentijd 
18.30  De Donk gebedsviering werkgroep  
19.00  Maria  eucharistie C. Don/P. Derks Mariakoor
19.00  Vredenbergh eucharistie  B. Kortmann  
09.15  Laurentius Gin. viering Poolse Parochie
09.30  Laurentius Ulv. eucharistie    L. Peetam Volkszang  
09.30  Maria  kinderkerk   P. Derks 
11.00  Laurentius Gin. eucharistie B. Kortmann H. Hartkoor 
11.00  HMH Bavel eucharistie     L. Peetam Gregoriaans
Woensdag 7 maart 
09.30  HMH Bavel (secr.)communie P. Derks 
Donderdag 8 maart    
16.00  Petrus en Pauluskapel eucharistie    P. v.Gorp   
Vrijdag 9 maart   
16.00  Ruitersbos eucharistie T. Nguyen
Zaterdag 10 maart / 11 maart  4e zondag veertigdagentijd 
18.30  De Donk eucharistie G. Baeten   
19.00  Maria  communie M. Kurstjens Samenzang 
19.00  Vredenbergh gebedsviering werkgroep 
09.15  Laurentius Gin. viering Poolse Parochie
09.30  Laurentius Ulv. gezinsviering L. Peetam Kinderkoor  
09.30  Maria  eucharistie T. Nguyen     Greg.koor 
11.00  Laurentius Gin. eucharistie L. Peetam    Cappella Minor 
11.00  HMH Bavel gezinsviering P. Derks 

Iedere vrijdagmiddag is 
er van 14.00 uur tot 15.00 uur
in de Petrus en Pauluskapel 
uitstelling van 
het H. Sacrament
 


