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IN DIT NUMMER:
• Ouderpastoraat heeft veel kanten 
• Werken aan zingeving in de psychiatrie
• Vormelingen in het spoor van Jezus
• Het parochiebestuur stelt zich voor 
• Vieringenrooster tot 21 juni 

TOEDIENEN VAN HET VORMSEL: 
ZALVING MET CHRISMA 
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e R.-K. Parochie van: Bavel, Boeimeer, Galder, 
Ginneken, Overakker, Ruitersbos, Strijbeek, 
Ulvenhout, Ypelaar, Blauwe Kei, Sportpark, 
Zandberg.

Parochiesecretariaat / parochiecentrum
Ginnekenweg 331
4835 ND Breda telefoon: 076 533 54 30

e-mail: info@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.

Belastingvoordeel 
Uw vrijwillige bijdrage is aftrekbaar van de belastingen als gift voor 
een ‘goed doel’ of ‘Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI)’. 

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 331 4835 ND Breda 
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
Graaf Hendrik III Plein 28 - 4819 CL Breda

 
 
Dringend een pastor nodig? 
Voor dringende zaken (bijv. bij sterven en voor een uitvaart) kunt u 
een pastor bereiken via het noodtelefoonnummer (06) 24 88 07 77.



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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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,
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 
1 juni 2018.
Kopij inleveren: 1 mei 2018
e-mail: parochieblad@parochie-
heiligefamilie.nl

REDACTIONEEL Parochieblad en website 

Sinds onze nieuwe website in de lucht is, kunnen wij u ook langs deze 
digitale weg informeren. Wat is nu het verschil tussen het parochie-
blad en onze website? Het parochieblad verschijnt op papier en wordt 
door onze onvolprezen bezorgers bij u thuis bezorgd. Of u treft het 
parochieblad achter in de kerk aan. Het parochieblad heeft een langere 
productietijd nodig en verschijnt vier keer per jaar. Het parochieblad is 
niet zozeer actueel, maar wel meer verdiepend. 
De website is met één muisklik te vinden op uw smartphone, laptop, 
tablet en computer. Als parochie willen we met onze tijd meegaan. Met 
onze nieuwe, eigentijdse en fris ogende website 
(www.parochieheiligefamilie.nl) kunnen wij u snel en actueel informe-
ren over wat er binnen onze parochie gebeurt. Niet alleen met tekst, 
maar ook met beeld en video. 

In dit nummer staat het ouderenpastoraat centraal. We spraken pasto-
raal werkster Marjan Luijben en schoven aan bij een ouderengespreks-
groep. Kees van Putten neemt ons mee in de geschiedenis van St. Lau-
rentiuskerk in Ulvenhout.  We maken kennis met de communicanten en 
waren bij de toediening van het vormsel. De zoektocht naar zingeving 
in de psychiatrie werd ondernomen door Anton Janssen, diaken in op-
leiding. En de communie thuis brengen, gebeurt ook in onze parochie. 
We gingen op stap met Jos Poppelaars. En op weg naar Pasen heeft 
onze pastoor Lars Peetam een bijzondere boodschap voor de veer-
tigdagentijd en wijst kapelaan Thai ons op de betekenis van Goede 
Vrijdag. 

Namens de redactie, Henk Bakker 
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PASTORAAL ARTIKEL 

“Door het hand over hand toenemen van 
de zonde zal de liefde van de meesten verkoelen” 
(Mat. 24, 12). 

Dit is de wat onheilspellende titel van de boodschap van paus Fran-
ciscus voor de Veertigdagentijd. De paus waarschuwt voor het uitdo-
ven van “de liefde die het middelpunt is van heel het evangelie” en 
hoopt dat we straks in de Paasnacht opnieuw beleven dat het licht 
de duisternis verdrijft. Een waarschuwing dus gepaard met hoopvolle 
verwachting.

Verkilling
Een signaal dat de liefde in de 
wereld dreigt uit te doven is 
volgens de paus het “geweld dat 
zich richt tegen hen die als be-
dreiging van onze ‘zekerheden’ 
worden gezien: het kind dat nog 
niet geboren is, de zieke oudere, 
de gast die op doortocht is, de 
vreemdeling, maar ook de naaste 
die niet beantwoordt aan onze 
verwachtingen.” Maar ook de 
schepping is een stille getuige 
van deze verkilling van de lief-
de als de mens er onvoldoende 
zorg voor heeft. En de paus wijst 
op de liefde die verkoelt in onze 
gemeenschappen, waardoor de 
missionaire uitstraling vermindert.

Gebed, aalmoes en vasten
In de Veertigdagentijd helpen 
het gebed, de aalmoes en het 
vasten om “naar de Heer terug te 
keren met heel ons hart en heel 
ons leven.” De paus nodigt ons 
uit om ijverig, geleid door deze 
3 hulpmiddelen de weg van de 
Veertigdagentijd op te gaan: 

“Als de liefde in zoveel harten 
soms lijkt uit te doven, dan dooft 
zij niet uit in Gods hart! Hij geeft 
ons steeds nieuwe kansen om 
opnieuw te kunnen beginnen met 
lief hebben.” Hij beveelt daarom 
aan in de veertigdagentijd ge-
bruik te maken van de mogelijk-
heden tot eucharistische aan-
bidding en sacramentele biecht: 
twee dingen die de Liefde in ons 
een nieuwe kans geven.

Vastenactie 
In de Veertigdagentijd houden 
veel organisaties collectes ten 
gunste van Kerken en volken 
in moeilijkheden; een moderne 
vorm van aalmoezen geven. Paus 
Franciscus benadrukt dat we de 
hulp die aan ons gevraagd wordt 
zien als een oproep van de god-
delijke Voorzienigheid: “Iedere 
aalmoes is een gelegenheid om 
deel te nemen aan de Voor-
zienigheid van God jegens zijn 
kinderen; en als Hij zich vandaag 
van mij bedient om een broeder 

of zuster te helpen, zal Hij dan 
morgen ook niet voorzien in mijn 
noden, Hij die zich niet laat over-
winnen in edelmoedigheid?”

Vasten
De paus legt ook de diepe be-
tekenis van vasten uit: “Vasten 
ontneemt aan onze geweldda-
digheid haar kracht, ontwapent 
ons en vormt een belangrijke 
gelegenheid om geestelijk te 
groeien. Enerzijds maakt vasten 
het ons mogelijk te ervaren wat 
allen ondervinden die ook aan 
het strikt noodzakelijke gebrek 
hebben en de dagelijkse greep 
van de honger kennen; anderzijds 
brengt het de toestand van onze 
geest tot uitdrukking die hongert 
naar goedheid en dorst naar het 
leven van God. Vasten maakt  ons 

wakker, het doet ons meer letten 
op God en de naaste, het wekt 
de wil weer op om aan God te 
gehoorzamen, de Enige die onze 
honger verzadigt.”
Paus Franciscus roept ons aan het 
begin van de veertigdagentijd 
op om de waarschuwing uit het 
evangelie serieus te nemen en 
de omgekeerde weg te gaan: het 
wegnemen of weg laten nemen 
van de zonde om zo de liefde 
opnieuw aan te vuren. Dat is de 
weg naar Pasen die Jezus voor 
ons heeft gebaand. 
Ik wens u een hartverwarmende 
veertigdagentijd toe!

Pastoor L. Peetam

Veertigdagentijd In de Laurentiuskerk-  Ginneken.

Tijdens de komende veertigdagentijd van 14 Februari tot en met 30 
Maart: vieren we in de Laurentiuskerk op de dinsdagen 20 februari tot 
en met 20 maart

Thema: geloof- vertrouwen- troost.
We komen samen op deze dinsdagen om 19.00 uur,
met onze broeders en zusters van de Protestantse Gemeente Ginne-
ken, zoals we dat al vele jaren gewend zijn te doen.
We willen tijdens deze periode op nader te bepalen datum ook een
Vastenmaaltijd houden; in Oecumene bij elkaar.
We zullen dan ook stilstaan bij het Vasten-Aktie-Projekt van dit jaar!

Namens de Oecumenische werkgroep Liturgie: 
Van harte welkom!

Ben Hulshof en Anny van Bijsterveldt.
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PASTORAAL ARTIKEL het altaar plat ter aarde liggen. 
Dit is een ultieme manier om 
jezelf klein te maken en uit te 
drukken dat de mens zich geheel 
aan God mag toevertrouwen. 
Daarna begint de liturgie van 
het Woord die uitmondt in de 
zogenaamde Grote Voorbeden 
van Goede Vrijdag. In de plaats 
van het eucharistisch gebed komt 
in deze viering de kruisverering 
waarbij bijvoorbeeld gezongen 
wordt: “Aanschouw dit kostbaar 
kruis waaraan de Redder heeft 
gehangen. Komt laat ons Hem 
aanbidden.” Tenslotte volgt 
het uitreiken van de heilige 
Communie.

Bidden van de kruisweg 
Deze bijzondere liturgie is in 
feite het hoogtepunt van Goede 
Vrijdag. We kunnen ons zo nog 
intenser met het lijden en sterven 
van Jezus verenigen dan tijdens 
het bidden van de kruisweg. 

Goede Vrijdagliturgie op 
twee plaatsen 
In onze parochie wordt de Goede 
Vrijdagliturgie op twee plaatsen 
gevierd: 
• de Mariahemelvaart kerk in 

Bavel mmv. Gregoriaans koor 
en 

• de Laurentiuskerk Ginneken 
mmv. Herenkoor. Beide 
vieringen beginnen om 19:00 
uur.

In het Ginneken is er na afloop 
gelegenheid om na te praten bij 
een kopje koffie of thee in de 
pastorie.
We nodigen u graag uit om 
op Goede Vrijdag aan deze 
herdenking van het Lijden en 
Sterven van de Heer deel te 
nemen om zo de rijkdom van 
ons Paasgeloof voluit te kunnen 
ervaren.  

Kapelaan Thai Quoc Nguyen 

Het hoogtepunt van Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag is het een goede gewoonte voor veel katholieken 
om rond 15.00 uur naar de kerk te gaan en samen de kruisweg van 
de Heer te overwegen. Veel mensen weten niet dat er op deze dag, 
naast deze gebedsbijeenkomst, ook nog een eigen liturgische viering 
bestaat. Deze vindt ’s avonds plaats zodat ook werkende mensen er 
aan kunnen deelnemen. Deze viering heet voluit: Herdenking van het 
Lijden en Sterven van de Heer. Wat is de betekenis van deze speciale 
Goede Vrijdag viering? 

Tijdens het Paastriduüm (Witte 
Donderdag, Goede Vrijdag en 
Pasen) vieren en gedenken we 
wat Christus gedaan heeft om ons 
te verlossen. Dit wordt ook wel 

het ‘Paasmysterie’ genoemd. Het 
vormt het hart en het hoogtepunt 
van het gehele liturgische jaar. 

Drie vieringen 
Op Witte Donderdag vieren we 
de instelling van de eucharistie 
en daarbij het sacrament van het 

priesterschap. Op Goede Vrijdag 
gedenken we de kruisiging van 
de Heer. Op Stille Zaterdag 
overwegen we zijn dood en 
grafrust, de periode tussen zijn 
kruisdood en zijn verrijzenis. 
Pasen begint met het vieren van 
de Paaswake op zaterdagavond 
na het invallen van de duisternis. 
De 3 vieringen op deze dagen 
vormen als het ware één geheel.

Geen eucharistie 
Goede Vrijdag is de enige dag 
tijdens het jaar dat er nergens 
eucharistie gevierd wordt, omdat 
de Heer op deze dag gestorven 
is. Op Goede Vrijdag staat in 
plaats daarvan de liturgische 
herdenking van de Lijden en 
Sterven van de Heer centraal.
In vele plaatsen wordt deze 
viering ’s avonds in de kerk 
gehouden met een priester als 
celebrant. De viering heeft een 
aantal bijzondere elementen, 
die maar één keer per jaar 
voorkomen: aan het begin van 
deze viering gaat de priester voor 

Beeld pag.8 en bovenstaand van 
de kruiswegstatie
geschilderd door de Ulvenhoutse 
kunstschilder Frans Slagmolen
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OUDERENPASTORAAT   

Ouderenpastoraat heeft vele kanten

Ouderenpastoraat omvat een breed terrein. Van huisbezoek tot 
gespreksgroep. Van stervensbegeleiding tot een luisterend oor bij 
rouwenden. Veel ouderen verstaan en begrijpen nog de rituelen en 
symbolen die de kerk van oudsher gebruikt. Daarmee zijn de oude-
ren een bijzondere doelgroep met een eigen insteek. Zij hebben de 
nodige ontwikkelingen binnen de kerk doorgemaakt. Daarmee heeft 
hun geloof vaak de nodige beproevingen ondergaan en doorstaan. In 
dit doorleefde geloof ervaren velen kracht. Sommigen ervaren dit in 
de tradities die voor hen zo vertrouwd zijn. Anderen willen ook graag 
in hun geloof bij de tijd blijven.

Bezinnende momenten 
Pastoraal werkster van onze 
parochie Marjan Luijben biedt 
ouderen pastorale zorg en nabij-
heid. Zij zegt: “Ouderen verkeren 
in een andere levensfase, hun 
laatste. Vragen over zingeving 
dringen zich meer op. Helemaal 
wanneer zij een geliefde hebben 

verloren. Ook hun eigen dood 
komt dichterbij. Fysiek en gees-
telijk hebben zij dikwijls meer last 
van allerlei ongemakken. Ook 
hebben zij dikwijls meer tijd om 
zich te bezinnen.” Aan haar de 
taak en de uitdaging om deze 
groep ouderen steun, troost en 
bemoediging te bieden. Dat doet 
zij in (KBO en Zonnebloem)vierin-
gen, gespreksgroepbijeenkom-
sten en persoonlijke ontmoetin-
gen. “Het zijn dikwijls momenten 
met diepgang, door woorden te 
geven aan geloofservaringen en 
levenswijsheden waardoor erva-
ringen (nieuwe) betekenissen 
krijgen. Het is heel fijn om daarbij 
te mogen zijn.”

Gesprekgroepen
Gespreksgroepen voor ouderen 
maken deel uit van het oude-
renpastoraat. In Ruitersbos, het 
secretariaat van de Mariakerk en 
in Serviceresidentie Vredenbergh 
komen maandelijks ouderen bij-

een om zich te verdiepen in een 
thema en/of een boek. Dit jaar 
staat het boek van de Benedic-
tijner monnik, psycholoog en 
econoom, Anselm Grün centraal: 
‘Leven is nu. De kunst van het ou-
der worden.’ Marjan: “In de prak-
tijk komen natuurlijk ook actuele 
onderwerpen aan de orde die de 
aanwezigen bezighouden.” 

“Dat de geest van God met 
ons mag zijn”
Op een donderdagmorgen 
schuiven we aan bij een ge-
spreksgroep in Serviceresidentie 
Vredenbergh. Zeven ouderen 
scharen zich om een ronde zwarte 
tafel. “Ik heb je gemist”, zegt 
een deelneemster tegen Marjan 
die de vorige keer verstek moest 
laten gaan. De zes dames en heer 
kijken uit naar deze maandelijk-
se ontmoeting. Een elektrische 
kaars (vanwege de veiligheid) 

wordt ontstoken: “Dat de geest 
van God met ons mag zijn.” Even 
wordt er stilgestaan bij twee 
overleden deelnemers. Daarna 
wordt gesproken over Elisabeth 
Leseur; een katholieke organisatie 
waarin vrouwen in groepsverband 
zoeken naar christelijke geloofs-
verdieping. Twee vrouwen zijn 
daar lid van.

Belcirkel
De enige man, van protestantse 
huize, in het gezelschap roert 
zich: “Wel of niet katholiek? Is 
dat belangrijk? Ik mag toch wel 
meedoen? ” Zeker”, reageert 
Marjan. “Dan hebben we ook 
oecumenische momenten waarin 
we de verschillen en overeenkom-
sten bespreken.” Dan verschuift 
de aandacht naar de belcirkel. 
Al meer dan twee jaar bellen 
vijf vrouwen uit de groep elkaar 
dagelijks op om te horen hoe 

Een persoonlijke ontmoeting blijft 
belangrijk 
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het gaat. Wordt er niet opgeno-
men, dan wordt de zorg gewaar-
schuwd. 

De eigen spirituele weg
Een tekst ter overweging vormt 
de overgang naar het gespreks-
onderwerp: een hoofdstuk uit het 
boek van Anselm Grün. Na een 
korte stilte gaat het over het vin-
den van de eigen spirituele weg. 
De verbinding met het geloof 
wordt gemaakt. Wat is daar nog 
van over? Heeft de ratio het voor 
het zeggen of zoals een deel-
neemster zich afvraagt: “Als ik 

minder verstand had, zou ik dan 
meer geloven? Wanneer je het 
zeker weet, dan is het geloof toch 
niet nodig?” Marjan: “Geloven 
heeft misschien meer te maken 
met ervaring. Je bent erdoor 
gevormd. Wat is de invloed van 
je ouders geweest op je geloofs-
ontwikkeling? Vroeger werd het 
misschien opgelegd. Nu moet je 
zelf je weg vinden. Een opgave 
en een uitdaging, waar we niet 
over uitgepraat raken.”

Henk Bakker

Misschien is een gespreksgroep voor ouderen 
ook iets voor u? 

Er zijn er drie van in onze parochie. Aan u de keuze welke locatie en 
dag u het beste uitkomt. We praten over ons geloof en wat ons bezig-
houdt, we lachen en leven met elkaar mee. Elke bijeenkomst is anders! 

Als uw partner is overleden….
Dan is er dikwijls de eerste tijd aanloop en belangstelling en bent u 
veelal druk met van alles en nog wat. Maar het omgaan met het gemis 
is geen gemakkelijke opgave. Niemand kan uw verdriet overnemen. 
Daar staat u er alleen voor. Wij willen u niet helemaal alleen laten met 
uw verdriet. Daarom is er we weer een koffie- en theemiddag voor hen 
die een partner hebben verloren. Met lotgenoten willen we gedenken 
en samen delen.

Wanneer en waar?
De bijeenkomst wordt gehouden op:
donderdagmiddag 15 maart van 14.00 tot 15.30 uur 
in het secretariaat van de Mariakerk, Mariaplein 1, 4834 XG Breda.
Het kan zijn dat u ertegenop ziet om naar deze middag te komen. De 
ene dag is de andere dag niet. Om toch een inschatting te maken wat 
betreft het aantal deelnemers is het wel fijn als u zich aanmeldt op ons 
parochiesecretariaat: info@parochieheiligefamilie.nl
of per telefoon van 9.00 uur tot 12.00 uur:  076 533 54 30 
of per email: m.luijben@parochieheiligefamilie.nl 

Aan- en afmelden kan eventueel dezelfde dag nog.

Marjan Luijben, pastoraal werkster 

Iedereen kan aansluiten en meedoen. Voor meeleesmateriaal wordt 
gezorgd. 

De bijeenkomsten zijn 1x per maand van 10.00 uur tot 11.30 uur:
• Op maandag in Ruitersbos: 12 mrt., 23 apr., 28 mei, 25 juni.
• Op dinsdag in secretariaat Mariakerk: 20 mrt.,17 apr.,15 mei,19 

juni
• Op donderdag in Serviceresidentie Vredenbergh: 22 mrt., 26 apr., 

24 mei,14 juni.

Marjan Luijben, pastoraal werkster, 

mailto:m.luijben@parochieheiligefamilie.nl
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Laurentiuskerk van Ulvenhout

Door Kees van Putten

Wanneer je door Ulvenhout rijdt kan niet om de markante Sint Lau-
rentiuskerk heen met diens hoge toren en de kroon van vier kleinere 
torentjes. Wat is de geschiedenis van dit gebouw?

Noodzaak
De  tegenwoordige kerk aan de 
Dorpstraat, met de 64,5 meter 
hoge kerktoren, is gebouwd uit 
noodzaak. De schuurkerk, waar de 
parochianen samenkwamen, was 
aan het begin van de 20ste eeuw 
te krap geworden. De verwach-
ting was toen dat de parochie 
verder zou doorgroeien. De toen 
nieuw te bouwen kerk moest een 
ruime kerk worden in de neogoti-
sche stijl. Een gebruikelijke 

bouwstijl in die tijd. Een basilicale 
kruiskerk met pastorie werd door 
Cornelis F. van Hoof ontworpen 
met een vijfzijdige koorsluiting. 
Na ruim een jaar bouwen is de 
kerk in 1904 ingewijd. De oude 
schuurkerk uit 1742, die naast de 
begraafplaats aan de Dorpstraat 
stond, werd toen afgebroken.

Interieur
Een kerk wordt kaal opgeleverd. 
Vooral Pastoor Vermunt, die in 
1919 in Ulvenhout benoemd 
werd, heeft veel bijgedragen 
om de Sint Laurentiuskerk een 
Rooms-katholieke aankleding te 
geven. Zoals een kruisweg, ge-
brandschilderde ramen en muur-
schilderingen. De parochianen 
droegen volop bij aan de bekosti-
ging. Toen hij echter in 1958 met 
emeritaat ging koos zijn opvolger, 
Pastoor Eppings uit Zeeland wilde 
een meer sober interieur. Dit 
sloot ook aan bij de eenvoud die 
door het Tweede Vaticaanse Con-
cilie werd aanbevolen. De kruis-
weg en de muurschilderingen 
verdwenen, net zoals veel van de 
beelden, kerkelijke attributen, de 
gebrandschilderde ramen en de 
altaren. Een nieuw altaar werd in 
gebruik genomen dat naar de pa-
rochianen was gericht. De muren 

werden wit geschilderd.

Rijksmonument
Rond de eeuwwisseling zag het 
bisdom Breda zich genoodzaakt 
om verscheidene kerken aan de 
eredienst te ontrekken gezien 
het snel teruglopende aantal 
parochianen. De Sint Lauren-
tiuskerk van Ulvenhout werd 
echter in de herfst van 2001 
een rijksmonument. Tot nu toe 
blijft de kerk gewijd aan de 
eredienst. Mede ook door het 
toetreden van Ulvenhout tot de 
nieuwe fusie-parochie ‘De Hei-
lige Familie’ op 1 januari 2016. 
Maar dat betekent wel dat de 
parochianen verantwoordelijk 
zijn om hun kerken te onder-
houden.

Hulstbos 
De Ulvenhoutse parochie
Ulvenhout bestaat al minstens 
sinds 1274. De naam Ulvenhout 
is waarschijnlijk afgeleid van 
hulstbos dat in de vroege Mid-
deleeuwen nog veel voorkwam. 
Het ontstaan van Ulvenhout 
staat in verband met slot Grim-
huysen aan de westzijde van de 
Dorpstraat.

Ginneken
Voor de komst van de Reforma-
tie (1648) in de Nederlanden 
behoorden de katholieken van 
Ulvenhout bij de parochie van 
Ginneken, die al sinds 1317 
bestond. Daarvoor maakten ze 
onderdeel uit van de parochie 
Gilze in het bisdom Luik. De 

parochiekerk van Ginneken 
stond vlakbij de Duivelsbrug 
over de Mark en was gewijd 
aan Sint Laurentius. Na de 
Reformatie werden parochie-
gebouwen toegewezen aan de 
protestanten. De katholieken 
moesten toen tijdelijke hun 
bijeenkomsten in privé ruim-
ten en schuren (schuilkerken) 
houden. De Ulvenhoutse paro-
chianen konden gebruikmaken 
van een ruimte van de kapel 
van slot Grimhuysen. De be-
zetting van Nederland door de 
Fransen (1795-1814) bood de 
mogelijkheid om oorspronkelijk 
katholieke gebouwen terug te 
vorderen. De katholieken van 
Ginneken en Ulvenhout deden 
tot 1834 pogingen om hun 
oude Sint Laurentiuskerk terug 
te krijgen, maar zonder resul-
taat. De kerk bleef tot vandaag 
toe protestants. 

Schuurkerk
In Ulvenhout werd in 1837 een 
nieuwe schuurkerk gebouwd. 

1900: voorloper van de 
LaurentiuskerkUlvenhout. 
Derde Schuurkerk
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Actie Kerkbalans: 

’Wie om de kerk geeft, geeft ook voor de kerk’

Op 20 januari ging de actie Kerkba-
lans van start. Onder het motto ’Wie 
om de kerk geeft, geeft ook voor de 
kerk’ werd parochianen gevraagd de 
kerk financieel te ondersteunen in de 
vorm van een jaarlijkse of maandelijk-
se kerkbijdrage. Naast de vieringen 
en de pastorale zorg is er ook geld 
nodig voor het onderhoud van de 
kerk. 

Onderhoud van de kerken 
De verlichting in de Heilige Maria Hemelvaarkerk in Bavel moet nodig 
in de hele kerk verbeterd worden. In de Jacobskapel in Galder moet 
het voegwerk vernieuwd worden. Delen van het dak en de toren moe-
ten in de St. Laurentiuskerk in Ulvenhout aangepakt worden. En voor 
de St. Laurentiuskerk in het Ginneken is de verwarming toe aan groot 
onderhoud. Op termijn is een omvangrijke renovatie van deze kerk 
noodzakelijk. Ook de Mariakerk vraagt om onderhoud.
Parochianen zijn middels een brief met folder nader geïnformeerd 
over de actie Kerkbalans. 

Dit leidde echter tot de opsplit-
sing van de Ginnekense parochie. 
De Ulvenhoutse katholieken 
moesten vanaf toen als een zelf-
standige parochie verder. Vanaf 
1845 werd de parochie versterkt 
door de komst van Franciscanes-
sen uit Etten, die een meisjes-
school stichtten en het Sint-The-
resiaklooster lieten bouwen. In 
1966, 129 jaar na hun komst, 
verlieten zij Ulvenhout.

Sint Laurentius
De heilige Laurentius was een 
diaken in het bisdom Rome die 

in de 3de eeuw de marteldood 
stierf. Sint Laurentius is van 
oudsher de beschermheilige van 
Ginneken en van Ulvenhout van-
daar dat de kerk van Ulvenhout 
zijn naam draagt. In het wapen 
van Ulvenhout staat het rooster 
afgebeeld waarop hij gemarteld 
zou zijn.

Vrijwilligers 
Veel vrijwilligers zijn in touw geweest bij het brieven en folders in en-
veloppen doen. Deze voorzien van een adresetiket en daarna bezor-
gen. In de pastorie van de Mariakerk ging het er gezellig aan toe. Kop 
koffie erbij en lekker kletsen. En zo was de klus snel geklaard. 
Alle vrijwilligers enorm bedankt voor jullie inzet voor Kerkbalans.  

Tarieven
Overeenkomstig de diocesane richtlijnen van het Bisdom van Bre-
da gelden voor 2018 de volgende tarieven voor het verlenen van 
kerkelijke diensten.

Huwelijk (excl. reiskosten €15,-) € 588,00

Uitvaart, inclusief avondwake (excl. reiskosten €15,-) € 588,00

Plechtigheid op begraafplaats of in crematorium 
zonder voorafgaande kerkelijke viering (excl. reis-
kosten €15,-)

€ 391,00

Jubileumviering € 295,00

Stipendium (misintentie) €   10,50

Van ouders / verzorgers wordt bij een verzoek om een doopsel, 
de eerste communie en toediening van het vormsel gevraagd om 
tenminste de advies parochiebijdrage voor dat jaar te voldoen. Voor 
dit jaar bedraagt deze gezinsbijdrage € 118,00. Een reeds betaalde 
lagere bijdrage voor dit jaar wordt hierop in mindering gebracht. 
Uiteraard staat het ieder vrij om meer te geven.
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Wilt u weten waar en hoe laat 
dit weekend de vieringen zijn?

Kijk op onze nieuwe 
website:
www.parochieheiligefamilie.nl 

INTERVIEW 
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Bericht van de bisschop: 

‘Verenigd in gebed voor de Vrede’

In lijn met de afspraken in de Bisschoppenconferentie meld ik u het 
initiatief om in 2018 in onze bisdommen het rozenkransgebed te bid-
den onder de titel ‘Verenigd in gebed voor de Vrede’.

Het initiatief is een vervolg op het 
vieren van het 100-jarig jubileum 
van de verschijningen van de 
Heilige Maagd Maria in Fatima 
in 2017, waarbij op 13 mei te 
Maastricht de gezamenlijke bis-
dommen van Nederland werden 
opgedragen aan het Onbevlekt 
Hart van Maria.

In 2018, zo hebbende bisschop-
pen afgesproken, zal er elke 
maand op een speciale dag de 
rozenkrans worden gebeden tot 
intentie van de vrede in de we-
reld; dat God deze zal geven en 
dat Hij, indachtig het gebed van 
de Heilige Franciscus van Assisi, 
onszelf tot een instrument van 
Gods vrede maakt.

De dagen waarop wij verenigd 
met u in ons Bisdom Breda in 
2018 de rozenkrans tot intentie 
van de vrede willen bidden zijn:
• 31 mei: parochies in ons 

bisdom, en in het bijzonder 
in Zegge: Het feest van het 
Bezoek van de Heilige Maagd 
Maria aan Elisabeth.

• 15 augustus: parochies in ons 
bisdom, en in het bijzonder in 
Breda, in de kathedraal: 

      Het hoogfeest van Maria Ten-
      hemelopneming en patroons-
      feest van het bisdom
• 1 november: parochies in alle 

bisdommen en in ons bisdom 
in het bijzonder in Breda, in 
de kathedraal: Het hoogfeest 
van Allerheiligen.

Werken aan zingeving in de psychiatrie 

Hoeveel aandacht is er voor zingeving in de psychiatrie? En kun je als 
diaken daar een bijdrage aan leveren? En wat is daarvoor nodig?

Onder meer deze vragen bo-
den Anton Janssen stof voor zijn 
afstudeerscriptie voor zijn dia-
kenopleiding in Bovendonk. De 
diaken in spe loopt stage in onze 
parochie. We ontmoeten hem in 
ons parochiecentrum van waaruit 
hij praktijkervaring opdoet.

Hoe ben je zo op dit onderwerp 
gestuit?

Anton: “Samen met collega Peter 
Derks maakte ik kennis met de
geestelijk verzorger Thea 
Sprangers van GGZ Breburg. Die 
had in geen tijden iemand van 
de parochie gezien. Een goed 
moment om de banden weer 
eens aan te halen. We hebben 
een gemeenschappelijke visie en 
missie. We hebben samen een 
zorgtaak. Zijn mensen heelnabij. 

Anton Janssen, diaken in opleiding: “Ik ben een verbinder met een 
luisterend oor. Een bruggenbouwer tussen de geledingen binnen de 
kerk. ”



Wilt u virtueel rond geleid worden 
in de St.Laurentiuskerk in 
het Ginneken?
Kijk op onze nieuwe website:
www.parochieheiligefamilie.nl 
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Wat kunnen we doen voor kwets-
bare mensen? Waar hebben zij 
behoefte aan? Kun je zelf geven 
of is het meer zin krijgen? Dat 
vormde de basis om met elkaar 
verder te gaan.”

Samen koken en eten 
Er volgden bijeenkomsten met 
cliënten en besloten werd om sa-
men te koken en eten. En onder-
tussen op basis van een thema te 
zingen of een Bijbeltekst te lezen. 
Anton: “Dat ging heel goed. Het 
gaf de de vele jonge mensen  
houvast. Wel getuigen, maar niet 
overtuigen.”

Hoe zie je jouw rol?
Anton: “Ik ben een verbinder met 
een luisterend oor. Een bruggen-
bouwer tussen de geledingen 
binnen en buiten de kerk.
In mijn ogen is de kerk nog teveel 
binnenkerkelijk bezig. Jezus trok 
ook naar buiten en ging grenzen 
over.” 

Henk Bakker 

Oproep: Huwelijksjubilea
Het is geweldig als mensen elkaar trouw willen zijn 
door dik en dun, in goede en kwade dagen, in ziekte 
en gezondheid. Door ‘ja’ te zeggen en ‘ja’ te blijven 
zeggen tegen elkaar en tegen God, iedere dag opnieuw, ben je een 
zegen voor elkaar en laat je iets van God aan elkaar zien. Daarom is 
het huwelijk voor de kerk een sacrament. 

Het is een felicitatie waard als mensen elkaar op die manier trouw 
willen zijn, zeker in deze tijd. Als parochie willen we daar ook graag 
aandacht aan schenken. Vanwege schaalvergroting en andere oorza-
ken lukt dat helaas niet altijd zo is ons in de afgelopen tijd gebleken. U 
kunt ons daarbij wellicht helpen: kent u parochianen die binnenkort 50 
of 60 jaar getrouwd zijn (of misschien zelfs meer)? Laat het even weten 
aan het secretariaat of aan de eerstaanspreekbare pastor. 

De communie thuis geeft houvast 

“Ik ga niet meer naar de kerk. De communie is mijn enige houvast. Ik 
heb er zeker wat aan. Ik ben ermee groot geworden.” Mevrouw van 
de Berg (95) heeft zojuist uit handen van Jos Poppelaars de communie 
ontvangen. Samen baden ze vooraf onder andere de geloofsbelijdenis 
en de voorbeden. Na de communie uitreiking is het even stil. Op tafel 
een wit kleedje, twee brandende kaarsen en een kruis, omhangen met 
een rozenkrans. Het oogt als een klein altaartje. 

Eerder op de ochtend vertelde Jos dat hij de communie thuisbrengen 
ontzettend mooi werk vindt. “Je doet de mensen er een enorm ple-
zier mee. Ze rekenen op je. Natuurlijk is er ook alle aandacht voor een 
praatje.” 
Al meer dan 10 jaar brengt Jos de communie rond. Vooral in het zorg-
centrum De Ypelaar gaat hij op de eerste vrijdag van de maand langs 
diverse bewoners. Door bewoners met dementie wordt hij zelfs ‘de 
pastoor’ genoemd, ook al vertelt Jos dat hij getrouwd is en kinderen 
heeft. Voor hen blijft hij de pastoor. 
Moeiteloos zingen de meesten in de mei - en oktobermaand de Mari-
aliedjes mee. Ze herinneren het zich nog als de dag van gisteren. 

Henk Bakker
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PASTORAAT JONGE GEZINNEN   

Voorbereiding eerst H.Communie 

Wanneer voel je je welkom bij Jezus?

Op de zaterdagmiddagen 27 januari en 3 februari kwamen de aan-
staande communicanten met hun ouders naar de kerk. Na korte 
meditatie in de nabijheid van het tabernakel en van licht van de Paas-
kaars. maakten de kinderen een speurtocht door de kerk en gingen ze 
schilderen.
In mei en juni ontvangen 46 kinderen uit onze parochie de Eerste 
Communie.  

Thema van de Eerste Communie-
viering is: Welkom bij Jezus. Al 
schilderend stonden de kinderen 
stil bij de vraag op welke momen-
ten en plaatsen zij dat welkom 
van Jezus voelen. 

Reinout uit Bavel kwam samen 
met zijn oma naar de kerk. 
Reinout zei: buiten is het donker, 
maar in de kerk voel en zie ik het 
licht wel heel bijzonder! Kinderen 
schilderden ook: welkom bij papa 

en mama, welkom voel ik me op 
mijn lievelingscamping, welkom 
ben ik op de manege. Het zijn al-
lemaal ervaringen die iets zeggen 
over momenten waarop kinderen 
uitstijgen boven zichzelf in de 
richting van God. 

Marleen, Willy, Anton, Aline en 
Hans: dankjewel voor jullie onder-
steuning!

Pastoraal werker Peter Derks 
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Vormelingen volgen het spoor van Jezus Christus 

Op vrijdag 26 januari ontvingen zestien vormelingen onder grote 
belangstelling van ouders, familie en vrienden het vormsel uit handen 
van Vicaris W. Wiertz. De bijzondere gebeurtenis vond plaats in de St. 
Laurentiuskerk in het Ginneken. 

Evelyn heet de vicaris welkom 
Evelyn sprak een woord van welkom tot de vicaris: 
“Namens alle kinderen die gevormd worden en ook namens onze 
ouders, wil ik u, die ons vormen gaat, van harte welkom heten. 
We weten dat we in een belangrijk deel van ons leven gekomen zijn.
We worden gevormd om in het spoor van Jezus Christus te leven om 
met grote ogen en open oren, met krachtige handen en sterke benen 
en met een liefdevol hart, mensen gelukkig te maken en dienstbaar te 
zijn voor anderen. Dat kan soms heel moeilijk zijn.
Daarom willen we, samen met u en onze ouders en alle anderen, bid-
den tot God en Hem vragen ons daarbij te helpen.”

Het aansteken van de kaarsen op de zevenarmige kandelaar

Handoplegging 

Samen zingen 
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Vormelingen brengen een lichtjeshulde aan Maria

Na afloop: de groepsfoto  

Kerstlab 28 december Ulvenhout: 

voor herhaling vatbaar! 
 
Als op 27 december het Kerst-
feest echt voorbij is, vragen 
sommige mensen zich af: wat 
gaan we de komende dagen nog 
ondernemen? 

Jacqueline, Corinne, Anne-Marie 
en Peter kregen in oktober 2017 
een idee om net na Kerstmis met 
een gevarieerd programma te ko-
men geschikt voor jong en ouder: 
KERSTLAB! Oftewel: zing, lach 
speel, eet, luister en bewonder. 

Het Kerstlab werd inderdaad een 
schitterend gebeuren! Midden in 
de winternacht, ging de hemel 
open! Vrede en saamhorigheid in 
de kerk en op het kerkplein van 
Ulvenhout. 

Als je in deze tijd verlangt naar 
de lente, voelt Kerstmis alweer 
ver weg. Maar het Kerstlab dat in 
Ulvenhout georganiseerd werd, 
zit velen beslist nog gegrifd in het 
geheugen. 

Sterker nog: op zaterdag 29 
december 2018 komt er opnieuw 
een Kerstlab. Met weer een geva-
rieerd programma. 

De organisatoren bedanken de 
vele vrijwilligers die er een bijdra-
ge aan hebben geleverd. Speciaal 
ook dank aan de middenstand 
van Ulvenhout en Breda, voor de 
spontane sponsoring.

Peter Derks, pastoraal werker
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Driekoningen zingen

Op zondag 7 januari hebben we 
Driekoningen gevierd, dit jaar 
voor de tweede maal in combina-
tie met het Driekoningen zingen. 
Tijdens de viering in de Laurenti-
uskerk van het Ginneken werden 
de deelnemende kinderen geze-
gend en uitgezonden om langs 
de deuren te gaan, te zingen over 
de geboorte van Jezus, licht en 
vreugde te verspreiden en tevens 
geld op te halen voor kinderen die 
het minder getroffen hebben. 

Dit jaar werd geld ingezameld voor 
een kinderinternaat in Kortemark 
(België). Hier worden kinderen die 
niet thuis kunnen wonen door de 
Zusters van Liefde opgevangen en 
verzorgd. De zusters leven groten-
deels van giften. 

De opbrengst van het Driekonin-
gen zingen in onze parochie was 
dit jaar: € 536! En dat met maar 

een uurtje zingen! Dank aan alle 
kinderen, ouders en vrijwilligers 
die dit prachtige resultaat hebben 
mogelijk gemaakt!

Pastoor Lars Peetam,  

Gedoopt in onze parochie: 
 
12 november          Laurentius Ginneken           Jip Giesberts 
12 november          Laurentius Ulvenhout          Eva Ridder 
24 december          Laurentius Ginneken           Dirk Westenburg 
 
7 januari              Jacobskapel Galder            Femm Bastiaansen 
28 januari                 Begijnhof                           Tom Hennekam

OVERLEDEN

November 2017 - Januari 2018    
    
November 2017   
 Dhr. Berto van den Bergh   91 jaar Breda
 Mevr. Agaath van Tienhoven - van Geest 84 jaar Breda
 Mevr.Lucia Paulussen - van Alpen  90 jaar Ulvenhout
 Cornelia van den Boogaard van Fessem 99 jaar Breda
 Mevr.Henriette van Noort van de Kar 83 jaar Breda
 Mevr. Addy Otjens - Jansens   80 jaar Breda
 Mevr. Johanna Bastiaansen-Brooimans 83 jaar Breda
 Mevr. Miek Knibbeler - Verbiest  96 jaar Breda  
December 2017   
 Mevr. Willy Snepvangers   83 jaar Ulvenhout
 Dawid Marian Wierzbicki   24 jaar Breda
 Mevr.  P.M. Prins - Marjee   94 jaar Breda
 Dhr. Pierre van Campenout   66 jaar Breda
 Mevr.C.M. Moll - van Gorp   91 jaar Breda
 Dhr. Ad Roovers    75 jaar Breda
 Mevr.Catrien Holdrinet   52 jaar Breda
 Koosje Wolfs - Bogers               Bavel
 Dhr. Gerard Stevens    92 jaar Breda
 Dhr. Maarten Beukers    71 jaar Breda
 Mevr Bep de Zwart - Kuypers   94 jaar Breda
 Dhr. Jos Daelman    93 jaar Ulvenhout
Januari 2018   
 Mevr. Riet van den Boer - van Haperen 100 jaar Breda
 Mevr. Bep van Rozendaal - van Eert   92 jaar  Breda
 Dhr. Pieter Koppes    84 jaar Breda
 Mevr. Bertie Kerkhofs van Winkel  83 jaar Breda
 Dhr. H.M.A.M. Hendrikx   84 jaar Breda
 Dhr. Cees Lauwerijssen   83 jaar Breda
 Mevr. Gerarda van Eijk - Vogel  92 jaar Breda
 Jan van Meer                 Bavel
 Dhr. Rein Rijsselberg    88 jaar Breda
 J.W.J.M. van Steen    96 jaar Breda
Rectificatie: in het overzicht van de overledenen in het vorige 
parochieblad ontbrak de naam van Frans van den Wijngaard. 
Hij overleed op 18 augustus 2017. Dat zij allen rusten in vrede. 
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Een nadere kennismaking met het parochiebestuur 

Ze werken in de luwte, achter de schermen: het parochiebestuur. 

Van links naar rechts: Wim Rutten, Jos Heestermans, Boudewijn Velt-
man, Lars Peetam, voorzitter, Gerard Oomen, vice-voorzitter, Paul 
Schretlen, Henk Bakker en Hans van der Zanden, secretaris.
Niet op de foto Paul van der Kallen, penningmeester.

Eén keer per maand buigen de 
leden zich over de agenda met 
tal van punten die de parochie 
betreffen. Naast de notulen bevat 
de agenda een aantal vaste pun-
ten.  

Agenda 
Zo wordt stil gestaan bij het 
pastorale gebeuren, wordt geke-
ken hoe de parochie er financieel 
voorstaat, worden de gebouwen 
onder de loep genomen en krij-
gen personeel en vrijwilligers alle 
aandacht. Natuurlijk komen ook 
lopende bestuurszaken aan de 
orde en vormt communicatie een 
vast onderdeel. 

Commissie of werkgroep 
Onderdelen van de agenda 

worden door een in te stellen 
commissie of werkgroep op-
gepakt, gezien de aard van het 
onderwerp en de expertise die 
vereist is. Een verbouwing van het 
parochiecentrum met alles wat 
dat daarbij komt kijken werd met 
een gerust hart overgelaten aan 
de bouwcommissie. 

Versterking nodig!
We hebben versterking nodig, 
vooral voor de portefeuilles 
vrijwilligers, financiën en gebou-
wen. 
Zoals u ziet, zijn de vrouwen 
helaas afwezig in ons bestuur! 
Dames (onder de 75), meldt u!

Vieringenrooster 14 maart - 21 juni 2018
Het rooster is ondervoorbehoud. Voor het actueel aanbod zie onze 
website: www.parochieheiligefamilie.nl 

KND=kindernevendienst

Dinsdag 13 maart 
19.00  Laurentius Gin. Vastenviering oecumenisch

Woensdag 14 maart
09.30  HMH Bavel (secr.) communie P. Derks 
 
Donderdag 15 maart
16.00 Petrus en Pauluskapel eucharistie           P. v.Gorp  

Vrijdag 16 maart 
16.00  Ruitersbos ----   
 
16.00  Overakker/Amarant eucharistie B. Kortmann

Zaterdag 17 maart / Zondag 18 maart5e zondag veertigdagentijd 
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   B. BeemsterGregoriaans 
11.00  Laurentius Gin. eucharistie  KND T. Nguyen   H. Hartkoor
11.00  HMH Bavel eucharistie L. Peetam 
11.30 Maria peuterkerk    M. Kurstjens
 
Maandag 19 maart  H. Jozef
19.00  Laurentius Gin eucharistie T. Nguyen

Dinsdag 20 maart 
19.00  Laurentius Gin. Vastenviering oecumenisch

Woensdag 21 maart
09.30  HMH Bavel (secr.) eucharistie T. Nguyen 

Donderdag 22 maart
16.00  Petrus en Pauluskapel eucharistie P. v.Gorp   
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Zaterdag 24 maart / Zondag 25 maart Palmzondag
18.30  De Donk eucharistie T. Nguyen Parochiekoor 
19.00  Maria eucharistie C. Don/ P. Derks           
19.00  Vredenbergh gebedsviering werkgroep 
09.15  Laurentius Gin. viering Poolse Parochie
09.30  Laurentius Ulv. gezinsviering L. Peetam Kinderkoor  
09.30  Maria kinderkerk P. Derks  
   St. Jan de Doperkoor
11.00  Laurentius Gin. eucharistie L. Peetam Laurante 
11.00  HMH Bavel eucharistie T. Nguyen
  
Goede week 
 
Maandag 26 maart
19.00 Maria boeteviering T. Nguyen Mariakoor 

Woensdag 28 maart 
09.30  HMH Bavel (secr.) communie            H. v. Dijk      
 
19.00  H. Jozefkerk in Roosendaal Chrismaviering 
Ook dit jaar is er een pelgrimstocht naar de Chrismamis, die dit keer in 
Roosendaal wordt gehouden.Meer informatie op onze website. 
Donderdag 29 maart Witte donderdag 
10.15 de Donk eucharistie  G. Baeten/M. Luijben  
   Parochiekoor 
14.30 Breedonk eucharistie P. v.Gorp    
19.00 Maria parochiev. KND leden pastoraal team   
Aansluitend nachtwake: zie website Franciscuskoor

Vrijdag 30 maart Goede vrijdag
14.00 Petrus en Pauluskapel kruisweg L. Peetam 
15.00 HMH Bavel kruisweg P. Derks   Brigidakoor 
15.00 Laurentius Ulv. Kruisweg M. Luijben 
15.00  de Donk kruisweg H. v. Dijk 
15.00 Maria kruisweg M. Kurstjens rouwkoor 
15.00 Laurentius Gin. kruisweg T. Nguyen  Laurante 
16.00  Ruitersbos lijden en sterven P. v.Gorp   
19.00 HMH Bavel lijden en sterven T. NguyenGregoriaans 
19.00 Laurentius Gin.  lijden en sterven L. Peetam   
   Cappella Minor 
20.00 Maria kruisweg jongeren M. Kurstjens/A. Janssen 

Zaterdag 31 maart  Paaszaterdag
18.30 de Donk eucharistie G. Baeten/ H. v. Dijk  
   Parochiekoor  
19.00 Vredenbergh eucharistie B. Kortmann 
21.00 Laurentius Gin. eucharistie T. Nguyen /A. Janssen  
   H.Hartkoor
20.30 Laurentius Ulv. eucharistie L. Peetam  
   Parochiekoor 
21.30 Maria eucharistie P. v.Gorp  /M. Kurstjens  
   St.Janskoren 
22.30 HMH Bavel eucharistie L. Peetam 

Zondag 1 april  Eerste paasdag 
09.15  Laurentius Gin. viering Poolse Parochie  
 
09.30 Laurentius Ulv. eucharistie T. Nguyen  
   Gem.koor Ulvenhout 
09.30 Maria familieviering* C.Don/P. Derks  
   Franciscuskoor 
11.00 Galder communie M. Luijben 
11.00 Laurentius Gin. eucharistie L. Peetam  H.Hartkoor  
11.00 HMH Bavel eucharistie B. Beemster/M. Kurstjens  
11.30 Maria peuterkerk P. Derks
* Viering van de paasmorgen met aandacht voor kinderen 
 
Maandag 2 april  Tweede paasdag 
09.30 Maria communie A. Janssen  Samenzang 
11.00 Laurentius Gin. eucharistie B. Kortmann  
   Cappella Minor
Woensdag 4 april   
09.30  HMH Bavel (secr.) eucharistie L. Peetam
 
Donderdag 5 april
16.00  Petrus en Pauluskapel eucharistie           T. Nguyen

Vrijdag 6 april  
16.00  Ruitersbos --- 
15.00  Breedonk eucharistie P. v.Gorp   
16.00  Overakker/Amarant eucharistie L. Peetam
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Zaterdag 7 april / Zondag 8 april 2e  Zondag van Pasen
Zondag van de   Goddelijke Barmhartigheid
18.30  De Donk gebedsviering  werkgroep 
19.00  Maria eucharistie T. Nguyen Mariakoor             
19.00  Vredenbergh eucharistie B. Kortmann 
09.15  Laurentius Gin. viering Poolse Parochie
09.30  Laurentius Ulv. gezinsviering     P. Derks   kinderkoor 
09.30  Maria eucharistie T. Nguyen Gregoriaans
11.00  Laurentius Gin. eucharistie B. Kortmann  
   Cappella Minor
11.00  HMH Bavel gezinsviering L. Peetam   Gregoriaans 
15.00 Maria eucharistie L. Peetam/B. v.Schaijk/ T.  
   Nguyen

Maandag 9 april Aankondiging vd Heer/Maria Boodschap
19.00 HMH Bavel eucharistie T. Nguyen Gregoriaans 

Woensdag 11 april   
09.30  HMH Bavel (secr.) communie P. Derks 

Donderdag 12 april
16.00  Petrus en Pauluskapel eucharistie        P. v.Gorp  

Vrijdag 13 april  
16.00  Ruitersbos eucharistie B. Beemster 
 
Zaterdag 14 april / Zondag 15 april  3e  Zondag van Pasen
18.30 De Donk eucharistie  L. Peetam
19.00  Maria eucharistie T. Nguyen Samenzang 
19.00  Vredenbergh gebedsviering werkgroep 
09.15  Laurentius Gin. viering Poolse Parochie
09.30  Laurentius Ulv communie            P. Derks      Volkszang 
09.30  Maria eucharistie   T. Nguyen   Gregoriaans
11.00  Laurentius Gin. eucharistie KND L. Peetam    H. Hartkoor 
11.00  HMH Bavel communie            P. Derks  

Woensdag 18 april 
09.30  HMH Bavel (secr.) communie         P. Derks  
 
Donderdag 19 april
16.00  Petrus en Pauluskapel eucharistie        P. v.Gorp  

Vrijdag 20 april  
16.00  Ruitersbos ---
16.00  Overakker/Amarant eucharistie T. Nguyen  
  
Zaterdag 21 april / Zondag 22 april  4e  Zondag van Pasen
18.30  De Donk gebedsviering  werkgroep 
19.00  Maria eucharistie C. Don/P. Derks           
19.00  Vredenbergh communie M. Luijben
09.15  Laurentius Gin. viering Poolse Parochie
09.30  Laurentius Ulv. communie    M. Luijben  Volkszang 
09.30  Maria eucharistie L. Peetam  
   St. Jan de Doperkoor
11.00  Laurentius Gin. eucharistie T. Nguyen Laurante 
11.00  HMH Bavel communie P. Derks 

Woensdag 25 april   
09.30  HMH Bavel (secr.) eucharistie T. Nguyen 
  
Donderdag 26 april 
16.00  Petrus en Pauluskapel  eucharistie L. Peetam 

Vrijdag 27 april  
16.00  Ruitersbos eucharistie  L. Peetam 
 
Zaterdag 28 april / Zondag 29 april 5e  Zondag van Pasen  
18.30  De Donk eucharistie T. Nguyen  Parochiekoor 
19.00  Maria communie 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    
   Cappella Minor
11.00  Laurentius Gin. eucharistie L. Peetam  
   stille viering  
11.00  HMH Bavel eucharistie T. Nguyen

Woensdag 2 mei 
09.30  HMH Bavel (secr.) communie         H. v. Dijk     
 
Donderdag 3 mei
16.00  Petrus en Pauluskapel eucharistie        P. v.Gorp  
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Vrijdag 4 mei  
16.00  Ruitersbos ---
15.00  Breedonk eucharistie P. v.Gorp  
16.00  Amarant eucharistie T. Nguyen 
19.00 HMH Bavel dodenherdenking P. Derks  Brigidakoor  
19.00 Laurentius Ulv. oecum. gebedsviering  M. Kurstjens 

Zaterdag 5 mei / Zondag 6 mei  6e  Zondag van Pasen
18.30 De Donk gebedsviering  werkgroep 
19.00  Maria eucharistie L. Peetam  Samenzang 
19.00  Vredenbergh eucharistie B. Kortmann
09.15  Laurentius Gin. viering Poolse Parochie
09.30  Laurentius Ulv. eucharistie           T. Nguyen  Volkszang  
09.30  Maria eucharistie   L. Peetam 
11.00  Laurentius Gin. eucharistie KND B. Kortmann  H. Hartkoor 
11.00  HMH Bavel eucharistie            B. Beemster  Gregoriaans  

Woensdag 9 mei   
09.30  HMH Bavel (secr.) communie P. Derks 

Donderdag 10 mei  Hemelvaartsdag 
11.00 HMH Bavel E.H.Communie L. Peetam / P. Derks  
   Kikoba
11.00 Laurentius Gin. eucharistie T. Nguyen 
14.30 de Donk eucharistie G. Baeten

Vrijdag 11 mei  
16.00  Ruitersbos eucharistie P. v.Gorp   

Zaterdag 12 mei / 13 mei  7e  Zondag van Pasen
18.30  De Donk eucharistie G. Baeten  
19.00  Maria eucharistie C. Don / M. Kurstjens  
                    Mariakoor 
19.00  Vredenbergh gebedsviering  werkgroep 
09.15  Laurentius Gin. viering Poolse Parochie 
09.30  Laurentius Ulv. communie M. Kurstjens  
11.00  Maria E.H.Communie L. Peetam / P. Derks 
11.00  Laurentius Gin. eucharistie T. Nguyen  Cappella Minor 
11.00  HMH Bavel communie M. Kurstjens

Woensdag 16 mei
09.30  HMH Bavel (secr.) eucharistie L. Peetam 
 

Donderdag 17 mei
16.00 Petrus en Pauluskapel eucharistie           P. v.Gorp  

Vrijdag 18 mei 
16.00  Ruitersbos ----   
16.00  Amarant eucharistie B. Kortmann

Zaterdag 19 mei / Zondag 20 mei Pinksteren 
18.30  De Donk gebedsviering  werkgroep  
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     Gregoriaans 
09.30 Jacobskapel Galder eucharistie T. Nguyen 
11.00  Laurentius Gin. eucharistie  KND L. Peetam      H. Hartkoor
11.00  HMH Bavel eucharistie T. Nguyen      Volkszang
11.30 Maria peuterkerk    M. Kurstjens / A. Janssen

Maandag 21 mei  2e Pinksterdag
09.30 Maria eucharistie B. BeemsterSamenzang  
11.00  Laurentius Gin. eucharistie   B. Kortmann 
   Cappella Minor
Woensdag 23 mei   
09.30  HMH Bavel (secr.) communie P. Derks   

Donderdag 24 mei   
16.00 Petrus en Pauluskapel eucharistie           P. v.Gorp  

Vrijdag 25 mei  
16.00  Ruitersbos eucharistie T. Nguyen 
 
Zaterdag 26 mei/ 27 mei  H. Drieëenheid
18.30  De Donk eucharistie T. Nguyen  Parochiekoor 
19.00  Maria eucharistie C. Don/ P. Derks           
19.00  Vredenbergh gebedsviering werkgroep 
09.15  Laurentius Gin. viering Poolse Parochie
09.30  Maria eucharistie T. Nguyen  
   St. Jan de Doperkoor
11.00  Laurentius Gin. eucharistie B. BeemsterLaurante 
11.00  HMH Bavel eucharistie T. Nguyen
11.00  Laurentius Ulv.  E.H.Communie    L. Peetam / P. Derks  
   Doremi



38 39

15.00  Maria  Marialof L. Peetam

Woensdag 30 mei   
09.30  HMH Bavel (secr.) communie P. Derks 

Donderdag 31 mei Bezoek H. Maria aan H. Elisabeth 
16.00 Petrus en Pauluskapel eucharistie           T. Nguyen 

Vrijdag 1 juni  
15.00  Breedonk eucharistie L. Peetam
16.00  Ruitersbos ---- 
16.00  Amarant eucharistie T. Nguyen

Zaterdag 2 juni / Zondag 3 juni  Sacramentsdag
  
18.30  De Donk gebedsviering  werkgroep 
19.00  Maria eucharistie T. Nguyen  Mariakoor
19.00  Vredenbergh eucharistie  B. Kortmann 
19.00  Bavel communie P. Derks 
Openlucht viering                terugkomviering Eerste Communicanten 
   Bavel/Ulvenhout    
09.15  Laurentius Gin. viering Poolse Parochie
09.30  Laurentius Ulv. eucharistie            T. Nguyen  Volkszang  
09.30  Maria kinderkerk   A. Janssen 
11.00  Laurentius Gin. E.H.Communie L. Peetam/P. Derks  
   Zang: Communicanten
11.00  HMH Bavel eucharistie            B. Kortmann Volkszang

Woensdag 6 juni 
09.30  HMH Bavel (secr.) communie H. v. Dijk    

Donderdag 7 juni     
16.00  Petrus en Pauluskapel eucharistie           L. Peetam 

Vrijdag 8 juni H. Hart van Jezus 
16.00  Ruitersbos eucharistie P. v.Gorp  
19:00 Laurentius Gin. eucharistie  L. Peetam  H. Hartkoor 
 
Zaterdag 9 juni / 10 juni  10e Zondag door het jaar 
18.30  De Donk eucharistie G. Baeten  
19.00  Maria eucharistie C. Don /   
   Samenzang
19.00  Vredenbergh gebedsviering  werkgroep  

09.15  Laurentius Gin. viering Poolse Parochie
09.30  Laurentius Ulv. gezinsviering P. Derks  Volkszang   
09.30  Maria eucharistie L. Peetam Gregoriaans 
11.00  Laurentius Gin. eucharistie L. Peetam  
   Cappella Minor 
11.00  HMH Bavel eucharistie B. Beemster

Woensdag 13 juni
09.30  HMH Bavel (secr.) communie P. Derks   
 
Donderdag 14 juni
16.00 Petrus en Pauluskapel eucharistie           P. v.Gorp  

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

Zaterdag 16 juni / Zondag 17 juni 11e Zondag door het jaar
18.30  De Donk gebedsviering  werkgroep  
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 B. Kortmann Gregoriaans
11.00  Laurentius Gin. eucharistie  KND L. Peetam/P. Derks  
   H.Hartkoor en EHC
   terugkomviering Eerste Communicanten  
11.00  HMH Bavel eucharistie T. Nguyen  Volkszang

Woensdag 20 juni
09.30  HMH Bavel (secr.) eucharistie T. Nguyen 
 
Donderdag 21 juni
16.00 Petrus en Pauluskapel eucharistie           P. v.Gorp  

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



Verhuizing 

Parochiecentrum 

Ginnekenweg 331

4835ND Breda 
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Op de dag van de verhuizing raasde een storm over Nederland. Dat 
weerhield de verhuizers er niet van om alle spullen in te laden en 
veilig over te brengen naar het nieuwe parochiecentrum aan de Gin-
nekenweg 331.  De eerste paar dagen stond het centrum volgepakt 
met de verhuisdozen. Maar toen die eenmaal waren uitgepakt, voelde 
iedereen zich al snel thuis. De computers deden het, de telefoon ging 
en de verwarming brandde. Terugkijkend kan gezegd worden dat de 
verhuizing goed is verlopen. En is iedereen tevreden met de nieuwe 
behuizing. Wanneer iedereen goed en wel genesteld is, zullen ook de 
parochianen uitgenodigd worden om een kijkje te komen nemen. 

Ontdek onze nieuwe website: www.parochieheiligefamilie.nl 


