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Voorwoord 

 
Ik realiseer me dat er tussen het schrijven van dit voorwoord  

en het bezorgen van deze Nieuwsbrief zo’n kleine drie weken liggen.  

Een relatief korte periode, maar het lijkt of we leven bij de dag.  

Wat gisteren normaal leek is vandaag weer “vergeten”.  

Zekerheden lijken niet meer te bestaan. 

  

De strijd in Oekraïne, kan iemand er een zinnig woord over zeggen?  

Dagelijks bereikt ons het nieuws over aanvallen op diverse steden.  

Massaal zijn mensen op de vlucht.  

Maar er gloort ook hoop, van diverse kanten wordt er hulp geboden… 

 

Dichterbij huis, de corona maatregelen zijn in rap tempo afgebouwd,  

geen toegangscontrole, geen mondmaskers, geen anderhalve meter meer.  

Hoewel, ik betrap me er toch ook nog op, dat ik voorzichtig ben.  

Ik mijd massale bijeenkomsten en in de kerk neem ik nog steeds plaats  

achter de bekende sticker met “U bent welkom op deze plaats”.  

Ik zie het ook bij anderen.  

Maar er gloort hoop, de terugkeer van het oude normaal. 

 

De zon doet inmiddels haar best en schijnt vrolijk onze kamer binnen.  

In de tuin worden de schaduwen geleidelijk aan korter.  

De eerste knoppen verschijnen weer aan bomen en planten,  

een voorbode van het langverwachte voorjaar. 

En dat geeft hoop, teken van het nieuwe leven; we zijn er aan toe! 

 

Deze Nieuwsbrief gaat over HOOP. Binnenkort is het Pasen.  

We herdenken dat er steeds opnieuw “leven” ontstaat, zelfs voorbij de dood. 

 

In ons geloof hopen we dat de dood niet het einde is…… 

 

De redactie wenst u allen veel leesgenot en vooral een Zalig Pasen. 

 
 

 



 

 
Sta op mijn liefsten! 

 
De coronacrisis is voor veel mensen een moeilijke tijd geweest. Staat u te  

popelen om het ‘normaal’ van voor de crisis weer op te pakken? Of behoort u  

tot de groep mensen die het liever wat rustiger aan doet en op een gematigde 

wijze uw leven hervat?  

 

In het dagblad Trouw van 19 februari 2022 zet hoogleraar Michel Dückers 

(hoogleraar crises, veiligheid en gezondheid aan de Rijksuniversiteit  

Groningen) uiteen hoe wij omgaan met de gevolgen van deze crisis.  

Dücker stelt: ‘In een maakbare samenleving hakt tegenslag er direct in.’  

Hij legt uit: ‘Het beeld dat wij als mensen stoer en weerbaar zijn, is voor veel 

mensen aanlokkelijk’. Hij waarschuwt voor de keerzijde. Voor veel mensen die 

kwetsbaar en minder weerbaar zijn, vormt dit beeld een klap in hun gezicht.  

Zij hebben behoefte aan erkenning voor hun problemen.  

Daarmee raakt Dücker een gevoelige snaar. Het roept de vraag op: ‘Hoe 

scheppen wij de ruimte voor de kwetsbaren en minder weerbaren in onze  

samenleving?’ Onze gelovige traditie heeft al meer dan tweeduizend jaar  

ervaring in het beantwoorden van deze vraag.   

 

In het evangelie vinden we vele 

getuigenissen van kwetsbaren 

en zwakken die door de  

ontmoeting met Jezus Christus 

worden opgericht.  

Kent u bijvoorbeeld de getuige-

nissen van de bloedvloeiende 

vrouw, het dochtertje van Jaïrus;  

de lamme man die door zijn 

vrienden door het dak bij Jezus 

wordt gebracht, de blinde man 

Bartimeüs en de Samaritaanse 

bij de put?  

Wat deze mensen en zoveel 

andere getuigen met elkaar  

gemeen hebben, is dat zij in  

een crisissituatie verkeren.  

 



 

 

De ontmoeting met Jezus Christus vormt een kantelpunt in hun leven waar-

door zij kracht ontvangen om op te staan. In dit artikel nodig ik u uit om stil  

te staan bij de ontmoeting tussen Maria Magdalena en Jezus Christus op de 

eerste Paasmorgen. 

 

Vele specialisten hebben deze passage onderzocht. Tentoonstellingen  

worden voor haar ingericht. Pelgrimsoorden en kerken zijn voor haar gesticht.  

In navolging van Thomas van Aquino zien velen Maria Magdalena als ‘de 

apostel der apostelen’ omdat zij van de verrezen Heer de opdracht krijgt om 

van Hem te getuigen.  

 

Wie zich wat verdiept in de gekozen woorden van de evangelist Johannes 

ontdekt de overeenkomsten met bijbelpassages uit het boek Genesis en het 

Hooglied. De evangelist Johannes brengt ons in de paradijselijke sferen van 

de hof van Eden. Het zoeken van Maria Magdalena doet ons denken aan het 

koortsachtig zoeken van de bruid in het Hooglied die op zoek is naar haar 

bruidegom. Net als deze bruid antwoordt zij aan de engelen: ‘Zij hebben mijn 

Heer weggenomen en ik weet niet waar zij Hem hebben neergelegd.’  

 

Als gelovige vrouw herken ik haar zoeken en kan ik mijzelf met haar identifi-

ceren. Jezus Christus heeft haar gewekt uit ‘n leven dat voor haar als ‘dood’ 

aanvoelde zonder hoop en perspectief. Jezus zag haar als een man én als  

de Mensenzoon. Door de dood aan het kruis dreigde haar levens- en liefdes-

bron op te drogen. Zoals eerder in haar leven valt Maria Magdalena terug in 

een oud patroon van koortsachtig zoeken.   

 

Op de eerste Paasmorgen schept de verrezen Heer haar opnieuw als een 

vrouw met een hart vervuld van Gods Liefde. Die Liefde staakt haar oude  

patronen. Zij ondervindt dat Jezus Christus haar wonden heeft verzorgd en 

geheeld waardoor zij de kracht krijgt om op te staan. Vanaf nu treedt zij in  

de voetstappen van haar leermeester om zelf getuige te worden van de  

genade van Gods scheppende en helende Liefde die haar is toegevallen.  

De kracht van deze gelovige vrouw inspireert wereldwijd ontelbare mensen 

om op te staan en in haar voetsporen te treden.   

 

Namens het pastoraal team en onze pastorale assistenten wens ik u allen 

een Zalig Pasen! 

Pauline Vermeulen – Dekker, pastoraal werkster 



 

 
Toekomst van ons kerkgebouw in Ulicoten 

 
Eind 2020 maakten wij bekend dat de H. Willibrorduskerk in Alphen onze  

parochiekerk zou worden. Tijdens die bekendmaking vertelden wij u ook  

dat we ons de komende jaren zouden gaan buigen over de toekomst van  

de overige gebouwen. In dit artikel informeren wij u over de toekomst van  

de Bernarduskerk in Ulicoten. 

 

Het bestuur van Sint Jan de Doper is voornemens om – met toestemming  

van de bisschop -  de kerk van Ulicoten eind dit jaar te sluiten. Dit betekent  

dat er dan geen vieringen meer zullen plaatsvinden. 

  

Toch is er ook positief nieuws over de Bernarduskerk. Het Bisdom heeft  

ons namelijk gevraagd om het gebouw te mogen gebruiken als depot.  

Dit is belangrijk omdat we het gebouw daardoor kunnen behouden voor  

Ulicoten en voor onze parochie! 

 

Waarom zijn wij voornemens dit moeilijke besluit te nemen? De katholieke  

kerk in Nederland maakt een zware tijd door; de deelname aan het gelovig  

leven neemt af en ook de opbrengst uit actie Kerkbalans vertoont een  

dalende lijn. Ook onze parochie ontkomt niet aan deze trend.  

 

Een belangrijke opdracht van het bestuur was daarom om zich te buigen  

over de toekomst van de gebouwen. Eind 2020 resulteerde dat in een eerste,  

belangrijke stap: de aanwijzing van de H. Willibrorduskerk in Alphen als onze 

parochiekerk. We besloten toen ook om al onze kerken tot eind 2022 open  

te houden.  

 

Eind dit jaar is dus het moment om een volgende stap te zetten. Juist op dit 

moment benaderde het Bisdom ons met de vraag of de kerk van Ulicoten  

kon worden gehuurd. Men heeft behoefte aan een depot en het gebouw  

van Ulicoten is daarvoor bijzonder geschikt.  

 

Als wij ingaan op de vraag van het Bisdom heeft dat belangrijke voordelen 

voor onze parochie én voor Ulicoten. We kunnen het gebouw dan namelijk  

behouden en zijn er van verzekerd dat het op respectvolle manier wordt  

gebruikt en goed wordt onderhouden. Het markante gebouw zal dus zicht-

baar blijven voor iedereen die Ulicoten nadert. 



 

 

We snappen dat dit, ondanks het feit dat het gebouw dus behouden blijft voor 

onze parochie en voor Ulicoten, voor met name de parochianen in Ulicoten 

ook een moeilijke boodschap is. Ook ons valt het niet licht om een kerk, deze 

Bernarduskerk te moeten sluiten. 

 

Het sluiten van de kerk betekent echter geenszins het einde van de kern of 

het geloofsleven in Ulicoten.  

We blijven ons inzetten voor de geloofsgemeenschap in Ulicoten: 

•  Een deel van de kerk wordt ingericht als plaats voor devotie en gebed. 

•  We onderzoeken de mogelijkheid om maandelijks – door de week – een    

    viering te houden op een andere plaats in Ulicoten. We zullen na een half         

    jaar evalueren hoe dat bevalt.  

•  Het Bernardusoctaaf zal blijven bestaan. 

•  Het blijft mogelijk om overledenen te begraven op het kerkhof in Ulicoten. 

•  Parochianen zijn van harte welkom om te komen vieren in onze andere   

    kerken, bijvoorbeeld onze parochiekerk in Alphen. 

•  Vrijwilligers zijn van harte welkom om te komen helpen in onze kernen. 

•  We bieden het koor graag de gelegenheid om in onze andere kerken  

    te komen zingen. 

 

Deze boodschap is op 23 maart door het parochiebestuur en twee afgevaar-

digden van het bisdom verteld aan de PKC, vrijwilligers en parochianen van 

Ulicoten. Na de mededeling was er ruimte om vragen te stellen.  

Op donderdag 31 maart is er een vervolgavond voor belangstellenden in  

de Bernarduskerk te Ulicoten. Aanvang 20 uur. U bent daar van harte welkom 

om uw vragen te stellen. Natuurlijk kunt u uw vragen ook naar ons mailen of 

ons daarover aanspreken.  



 

 
Gezin & Geloof is als de lente! 

 
Goed nieuws! Geniet u ook zo van het voorjaar?  

Als werkgroep Gezin & Geloof zijn wij ontzettend blij dat de familiezondagen 

een begrip in de parochie worden.  

 

Op zondag 13 februari hebben  

44 communicanten hun namen  

aangeboden aan pastoor Demmers.  

Onze 6 vormelingen hebben  

uitgesproken waarom zij op zondag  

12 juni a.s. gevormd willen worden.  

 

Vooraf hebben de communicanten  

gelukspoppetjes gemaakt en na-

gedacht over wat hen écht gelukkig 

maakt. Voor deze viering waren  

ook de peetouders en familieleden 

van de vormelingen uitgenodigd.  

Zij werden na de viering hartelijk  

ontvangen en werden bijgepraat over 

de vormselvoorbereiding in 2022.  

 

Na de viering mocht het pastoraal team vele complimenten in ontvangst  

nemen van parochianen. Ook zij genieten van de aanwezigheid van zoveel 

gezinnen en kinderen in de parochiekerk.  

 

De voorbereiding van de eerste H. Communie is op stoom gekomen.  

Het thema van dit jaar is: ‘Een lichtje zijn voor een ander!’ Op zes locaties  

hebben de communicanten kunnen kennismaken met het kerkgebouw.  

Parochianen en leden van de werkgroep hebben een speurtocht uitgezet en 

uitleg gegeven. De kosters in Gilze waren enthousiast en constateerden dat  

de voorbereiding in 2022 op een heel eigentijdse wijze gebeurt. In hun tijd  

kenden de kinderen allemaal het kruisteken en het Onze Vader.  

Alle parochianen die betrokken zijn bij de speurtocht zijn ontzettend blij en trots 

om de kinderen te laten zien hoe mooi de kerkgebouwen in onze parochie zijn.   

 

 

 



 

 

Vanaf 16 februari vinden op de woensdagmiddag inhoudelijke bijeenkomsten 

plaats in de parochiekern Alphen en Chaam. Het bijbelverhaal ‘Jezus kiest 

zijn vrienden’ stond centraal. De volgende vraag stelden wij aan de kinderen: 

‘Waarom wil Jezus dat we vissers van mensen worden?’ Een meisje gaf een 

heel mooi antwoord: ‘Jezus kiest mensen uit die Hij leuk vindt om vrienden 

mee te worden en leuke dingen mee te doen!’ Dat is nu de bedoeling van 

deze bijeenkomsten!  Met veel plezier gaan we samen op weg met Jezus  

om te leren, te spelen om te ontdekken hoe mooi ons geloof is!  

 

Op zondag 13 maart gaan wij dieper in op ons thema: ‘Zijn wij wel een licht 

voor een ander?’ Tijdens deze viering ontvangen drie kinderen het sacrament 

van het H. Doopsel. Hoe mooi is dat?!  

 

De vieringen van de eerste H. Communie vinden plaats in de zes parochie-

kernen op de zondagen 15, 22 en 29 mei.  

 

Gezin & Geloof is als de lente: vol in bloei en groei!   

 

Pauline Vermeulen – Dekker, pastoraal werkster 
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Vieringen Parochie Sint Jan de Doper 

   
 

 

Palm- / Passiezondag 

Za 9 apr Baarle 19:00 uur Eucharistieviering  

Zo 10 apr Riel  09:30 uur Eucharistieviering 

  Alphen 11:00 uur Eucharistieviering      Familieviering 

 

Witte Donderdag 

Do 14 apr Alphen 19:00 uur Eucharistieviering  

 

Goede Vrijdag 

Vrij 15 apr Gilze  15:00 uur Kruiswegviering  

  Riel  15:00 uur Kruiswegviering 

  Baarle 15:00 uur Kruiswegviering 

  Chaam 15:00 uur Kruiswegviering 

  Alphen 19:00 uur Kruiswegviering 

 

Paaswake  

Za 16 apr Alphen 20:00 uur Eucharistieviering  

1
e 
Paasdag 

Zo 17 apr Gilze  09:30 uur Woord- en Communieviering   

  Riel  09:30 uur Eucharistieviering 

  Ulicoten 09:30 uur Woord- en Communieviering 

  Baarle 11:00 uur Woord- en Communieviering 

  Chaam 11:00 uur Woord- en Communieviering 

  Alphen 11:00 uur  Eucharistieviering 

2
e
 Paasdag 

Ma 18 apr Alphen 11:00 uur Eucharistieviering  

 

Beloken Pasen 

Za 23 apr Gilze  19:00 uur Eucharistieviering  

Zo 24  apr Ulicoten 09:30 uur Eucharistieviering 

  Alphen 11:00 uur Eucharistieviering 

 

Za 30 apr Baarle 19:00 uur Woord- en Communieviering 

Zo 1 mei Chaam 09:30 uur Eucharistieviering  Meimaand 

  Alphen 11:00 uur Eucharistieviering 



 

 

Za 7 mei Gilze  19:00 uur Eucharistieviering 

Zo 8 mei Riel  09:30 uur Eucharistieviering        Moederdag 

  Alphen 11:00 uur Eucharistieviering        Familieviering 

 

Za 14 mei Baarle geen viering i.v.m. EHC 

Zo 15 mei Ulicoten  09:30 uur Eucharistieviering        1
e
 H. Communie 

  Baarle 11:30 uur Eucharistieviering        1
e
 H. Communie 

 

Za 21 mei Gilze  19:00 uur Woord- en Communieviering 

Zo 22 mei Chaam 09:30 uur Eucharistieviering        1
e
 H. Communie 

  Alphen 11:30 uur Eucharistieviering        1
e
 H. Communie 

 

Hemelvaart 

Do 26 mei Alphen 11:00 uur Eucharistieviering   

 

Za 28 mei Baarle 19:00 uur Woord- en Communieviering 

Zo 29 mei Riel  09:30 uur Eucharistieviering        1
e
 H. Communie 

  Alphen 11:00 uur Eucharistieviering 

  Gilze  11:30 uur Eucharistieviering        1
e
 H. Communie 

 

Pinksteren 

Za 4 juni Gilze  19:00 uur Eucharistieviering   

Zo 5 juni Chaam 09:30 uur Eucharistieviering 

  Alphen 11:00 uur Eucharistieviering 

2
e
 Pinksterdag  

Ma 6 juni Alphen 11:00 uur Eucharistieviering        Maria, Moeder 

                van de kerk 

 

Za 11 juni Baarle 19:00 uur Eucharistieviering        H. Drie-eenheid 

Zo 12 juni Riel  09:30 uur Eucharistieviering 

  Alphen 11:00 uur Eucharistieviering        Familieviering 

                met H. Vormsel 

 

Za 18 juni Gilze  19:00 uur Eucharistieviering         Sacramentsdag 

Zo 19 juni Ulicoten 09:30 uur Eucharistieviering         Vaderdag 

  Alphen 11:00 uur Eucharistieviering 

 

Za 25 juni geen viering i.v.m. feest van morgen  
 

Hoogfeest St. Jan de Doper voor de hele parochie  

Zo 26 juni Alphen  11:00 uur  Eucharistieviering 



 

 
Vastenactie 2022: Landrechten  

 
De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van het  

beschermen van landrechten van inheemse volken. Hun recht op land 

raakt aan grote uitdagingen als voedselzekerheid, biodiversiteit, milieu 

en klimaat.   

 

Wereldwijd leeft één op de drie mensen van de opbrengst van hun land.  

Het meeste voedsel wordt kleinschalig geproduceerd, met hulp van natuurlijke 

hulpbronnen. Inheemse gemeenschappen beschermen op deze manier tachtig 

procent van de biodiversiteit. Helaas worden dagelijks mensen met geweld uit 

hun huizen gezet, omdat overheden of grote ondernemingen deze kostbare 

grond willen exploiteren. Bijvoorbeeld voor het aanleggen van een palmolie-

plantage of de bouw van een waterkrachtcentrale.  

 

Behoud van voedselzekerheid  

Landonteigening voor de aanleg van plantages met slechts één gewas leidt  

tot vermindering van de biodiversiteit en het vernietigen van lokale voedsel-

systemen. Grootschalige houtkap heeft ernstige gevolgen voor milieu en kli-

maat. Daarom is het belangrijk de landrechten van lokale gemeenschappen  

te beschermen. 

 

Wat doet Vastenactie? 

De afgelopen jaren heeft Vastenactie zo’n 28.000 mensen geholpen bij hun 

strijd voor landrechten. In 2022 ondersteunt Vastenactie drie Mayagemeen-

schappen in Guatemala bij conflicten over landrechten. In Libanon krijgen  

250 gezinnen van Syrische vluchtelingen hulp bij het opbouwen van een 

menswaardig bestaan en in Brazilië ontvangen zestig families materialen  

en begeleiding bij het opzetten van een tuinbouwproject.  

Op www.vastenactie.nl leest u meer over deze projecten.  

 

Bij deze Nieuwsbrief vindt u een Vastenactiezakje. U kunt uw bijdrage via  

dit zakje geven en tijdens een van de vieringen inleveren in de kerk of in  

de brievenbus van de diverse secretariaten. 

 

Dank voor uw bijdrage. 

 

http://www.vastenactie.nl


 

 
De Gilse Passion 

 
Op vrijdag 15 april kunnen we eindelijk weer een Gilse Passion organiseren. 

Dit jaar gaan we voor een Gilse Passion – singalong. 
 

Sinds 2011 wordt ieder jaar op Witte Donderdag The Passion uitgezonden. 

Het is een muzikaal-Bijbels evenement over het lijden en sterven van Jezus. 

Begin 2014 hadden enkele Gilzenaren een idee: Dat moeten we in Gilze  

toch ook kunnen? Maar dan op onze eigen manier. Zo gezegd, zo gedaan. 

Met The Passion als inspiratie gingen ze aan de slag. Met de (vrijwillige) hulp 

van veel dorpsgenoten werd er een mooi evenement weggezet dat veel  

waardering kreeg van de enkele honderden mensen die kwamen kijken.  

Moderne liedjes worden gebruikt om een eeuwenoud verhaal te vertellen en 

in een actueel perspectief te plaatsen. 

 

In de loop van de tijd is de Gilse Passion uitgegroeid  

tot een ware traditie in Gilze. Ieder jaar werd het wat 

grootser en mooier. Chanterelles is vanaf het begin  

de vaste waarde. Inmiddels al weer jarenlang  

muzikaal ondersteund door een gelegenheidsband. 

En een aantal jaren danste een groep danseressen 

de sterren van de hemel. Ook waren er steeds een 

aantal enthousiaste acteurs om het verhaal uit te 

beelden. 
 

Dat verhaal is al meer dan 2.000 jaar oud en voor de meeste van ons meer 

dan bekend. Jezus trekt met zijn leerlingen Jeruzalem in. Zij worden hierbij 

enthousiast begroet door de bewoners. Na het Laatste Avondmaal wordt  

Jezus echter verraden door Judas. Hij wordt gevangen genomen, gemarteld 

en gekruisigd. 

Dit is echter niet het einde, want na drie dagen is Hij verrezen. 

 

Ook dit jaar, nadat corona 2 jaar roet in het eten gooide, gaan we dus weer 

een Gilse Passion organiseren. Vertrouwd, maar toch ook weer iets anders 

dan de vorige keren. De Gilse Passion – singalong. Met iets meer nadruk  

op de liedjes, die door iedereen die dat wil, kunnen worden meegezongen. 

 

De Gilse Passion singalong begint op vrijdag 15 april om 20:00 uur voor  

de Sint Petrus’ Bandenkerk te Gilze. U komt toch ook? 
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Synode 2021 - 2023 

 
Zondag 17 oktober 2021 was de startviering in Oudenbosch. Het startschot  

om samen op weg te gaan naar de synode in 2023. Wereldwijd gonst het in 

bisdommen en parochies. Iedereen is uitgenodigd om mee te praten. 

In ons bisdom zijn inmiddels al heel wat gesprekken gevoerd, er zijn al heel 

wat verslagen binnen bij Jaap Klok en ondergetekende (contactpersonen van 

het bisdom). 

In onze regio is, als u dit leest, inmiddels ook een bijeenkomst geweest om 

met elkaar over ons geloof in gesprek te gaan. 

Ervaringen uit andere regio’s leren dat het houden van geloofsgesprekken een 

zeer waardevol gebeuren is. We spreken over wat geloven voor ons betekent, 

welke rol de kerk ter plaatse daarbij vervult, wat we nodig hebben van de paro-

chie of het bisdom om ons geloof levendig te houden. 

Mensen luchten hun hart over pijn en verdriet die ze ervaren (hebben) aan de 

kerk, over het verlies aan gelovigen, over alles wat is veranderd en wat gemist 

wordt. Ook horen we wensen over een nieuwe invulling van het kerkelijke 

ambt, over de plaats van de vrouw, over het verlangen naar een vitale geloofs-

gemeenschap en vieringen met volle kerken. 

We worden uitgedaagd om over ons geloof te spreken. Dat zijn we niet zo erg 

gewend, maar als we er toe komen blijken de gesprekken zeer inspirerend. 

Het lijkt wel of de Geest een nieuw elan aanboort. 

 

 

 



 

 

Van alle gesprekken in het bisdom zijn verslagen gemaakt. 

Tot 31 maart zullen er gesprekken zijn in de parochies. 

In april zijn er regiobijeenkomsten, in onze parochie op 25 april. 

19 April is er in Oudenbosch een zogenaamde pre-synodale bijeenkomst  

met allen die een rol hebben gespeeld in dit hele proces. Bisschop Liesen  

zal dan met hen delen wat hij heeft aangereikt gekregen in de verslagen.  

Daarna wordt er gewerkt aan het eindverslag van ons bisdom. Dit verslag 

moet 23 mei ingeleverd zijn bij de Nederlandse bisschoppenconferentie. 

 

Onze bisschop, monseigneur Liesen, hoopt met paus Franciscus dat de  

synodale weg ook na 23 mei en ook na 2023 door zal gaan. 

Een synodale kerk is een kerk van samen-op-weg-gaan. 

Zei Jezus niet van zichzelf: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven?’ 

Laten we blijven luisteren naar de weg die Jezus ons heeft gewezen en  

laten we elkaar steeds weer een luisterend oor bieden in geloofsgesprekken. 

 

Shalom, Marita Fennema  

contactpersoon van het bisdom Breda Synode 2021-2023 

 

 

 

 

 

“Het is zaak dat we door onze manier van 

leven laten zien dat we er zijn en dat we  

relevant zijn in de samenleving.  

Zoals Franciscus van Assisi gezegd zou  

hebben: ‘Verkondig het evangelie te pas  

en te onpas, desnoods met woorden’.” 

Uit: verslag Bovendonk 

 

“Het gaat uiteindelijk om  

een mentaliteitsverandering.  

Vernieuwing binnen de kerk 

wordt vaak gezocht in  

institutionele veranderingen, 

maar gaat ten diepste om  

een verandering van het hart.  

Dat we elkaar bevragen en 

ons afvragen hoe we hier en 

nu ‘zout der aarde’ kunnen 

zijn en in deze dialoog de 

Heilige Geest ontdekken.”    

Eric Holterhues,  

directeur Oikocredit Nederland 

 
“….. we moeten geen andere Kerk bouwen 

dan de Kerk die er is, maar bouwen aan 

een Kerk die anders is, die anders werkt  

en functioneert.  

De Heilige Geest, die de Kerk steeds leert 

wat te doen en te zeggen, moet centraal 

staan. Daar gaat het de paus om.”  

Prof. Dr. Erik Borgman,  

voorzitter programmaraad Huis van Dominicus 



 

 
Meimaand Mariamaand 

 
Sinds 2018 heeft Paus Franciscus  

een nieuw Mariafeest op  

de kerkelijke kalender geplaatst:  

Maria, Moeder van de Kerk.  

Deze viering is op 2
e
 Pinksterdag.  

 

Voor velen van ons is Maria een geliefd  

persoon waar we met ons lief en leed 

naar toe gaan. Hoeveel kaarsjes hebben 

we allen al aangestoken in allerlei Maria-

kapellen langs de wegen die we gaan,  

in onze kerken en op bedevaartplaatsen 

door de wereld?  

 

Wat maakt de meimaand tot zo’n bijzondere Mariamaand? Het ontstaan  

hiervan ligt al vele jaren achter ons. 

Mei geldt als dé Mariamaand. Aan de oorsprong liggen vieringen van de 

vruchtbaarheid van mens en natuur, maar ook de pest heeft ermee te maken. 

De maand mei draagt al in haar naam het moederlijke in zich. ‘Mei’ komt van 

(de Griekse godin) Maia, die staat voor natuur, vruchtbaarheid, liefde en  

moederschap. In mei wordt er op sommige plaatsen een meiboom geplant.  

Dat gaat gepaard met allerlei vieringen en evenementen zoals bloemen- en 

bloesemfeesten. 

 

Dat Italië de bakermat is van de Mariaverering in mei, lijdt geen twijfel.  

Eén van de personen die dat zou hebben beïnvloed, is Carolus Borromeus.  

Deze bisschop van Milaan begon in de 16
de

 eeuw gebedsmomenten voor  

Maria te organiseren in de kathedraal van Milaan. Dat werd een succes,  

volgens geschiedschrijvers, ook omdat de pest uitbrak en heel wat mensen 

voor genezing kwamen bidden. Het Milanese gebruik kende navolging in  

andere Italiaanse steden en werd later overgenomen en gepromoot door  

de Jezuïeten, die er in heel Europa gebedsboekjes over verspreidden.  

In verscheidene pauselijke encyclieken zou de meimaand later worden  

bekrachtigd als Mariamaand. Het meest expliciet gebeurde dit door  

Paulus VI in zijn encycliek Mense Maio (De maand mei) uit 1965. 



 

 

Maar wat doet Maria met ons of liever gezegd wat betekent ze voor ons in 

2022?  

Nu ik me vandaag hierin verdiep, overdenk ik waarom Maria zo’n grote rol 

speelt in het leven van zoveel mensen. Persoonlijk weet ik nog dat ik als 20-

jarige voor het eerst in Lourdes kwam. Ik zag alles met de ogen van iemand 

die gelovig was. Tegelijkertijd had ik ook veel vragen. Vragen over het leven, 

de weg die ik al afgelegd had en het gedeelte dat nog voor me lag. Op een 

nacht toen we met enkele mensen daar in stilte voor de grot zaten, ik weet 

niet goed hoe het te omschrijven, kwam er tijdens de overpeinzingen een 

rustgevoel over me. Het klinkt raar, maar het leven komt zoals het komt.  

 

Je moet er maar op vertrouwen dat je de goede wegen bewandelt en dat je  

de hobbels die je tegenkomt, grote en kleine, kunt nemen en telkens weer  

kunt bouwen om verder te gaan. Terwijl ik daar zo zat en alles op me in liet 

werken, kwam er met de rust een gevoel van geborgenheid over me. Dat  

gevoel heeft me eigenlijk nooit meer losgelaten, of ik nu in Lourdes ben of 

hier in de kerk of ergens langs de weg bij een kapelletje. Als ik de rust op  

me in kan laten werken, krijg ik weer dat gevoel dat er meer is tussen hemel 

en aarde en dat er ondanks alle domme fouten die ik maak, er iets of iemand 

is die over me waakt.  

 



 

 
Hopelijk zijn er velen die in deze meimaand ergens in onze regio een kapelle-

tje weten te vinden. Een plek waar je in alle rust een kaarsje aan kunt steken 

en kracht kunt vinden om weer verder op weg te gaan en waarvan we nooit 

weten wat het ons brengen zal.  

 

Mariakapelletjes in het veld in de 6 parochiekernen. 

Weet u waar ze staan? 
 

 

 

 

 

 

Rozenhoedje bidden bij kapel Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw  

Bij de Mariakapel in Chaam wordt het rozenhoedje gebeden op dinsdagavond 

3-10-17-24 en 31 mei om 19.30 uur. 



 

 
Bolo de bolacha  -  Mariakoekjestaart 

 
Ingrediënten        Benodigdheden  

200 ml halfvolle melk       plat bord of bodem van springvorm 

1 blikje gecondenseerde melk      mixer 

200 ml slagroom     

5 eieren 

1 rol mariakoekjes 

kopjes sterke koffie 

3 theelepels suiker 

kaneel 

amandel snippers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereiding  

*   Spli ts  de eieren en mix al le eidooiers (bewaar de eiwi tten) 

met de helf t  van de slagroom, de gecondenseerde melk en 

halfvol le melk 5 minuten met een mixer. Zet het mengsel op 

het vuur en breng zacht jes en al roerend aan de kook. Als  het  

mengsel dikker is geworden en de structuur heeft van pap of  

crème dan haal je de pan van het vuur.  

*  Roer de suiker door de kof f ie en laat  de kof f ie lauw worden. 

Het makkel i jkst  is om de kof f ie in een schaalt je te gieten en  

dan de koekjes er in de dopen.  

* Doe dit maar een paar seconden, de koekjes hoeven niet  he-

lemaal  doordrenkt  te zi jn.  Leg de koekjes op de bodem van een 

plat bord of  de bodem van een springvorm. Ikzelf  heb per laag 

steeds 7 koekjes gebruikt.  

* Smeer een laag crème boven op de koekjes en dek weer af 

met een nieuwe laag koekjes.  Herhaal  di t  totdat de crème op 

is . Slui t  af  met een laagje crème.  

*  Klop 3 eiwi tten met een mixer st i j f  en daarna de resterende 

slagroom. Spatel  deze door elkaar en besmeer de bovenkant 

van de bolo de bolacha hiermee.  

* Strooi er nog wat kaneel en amandelen over en zet de taart 2 

uur in de vriezer.  Zet hem daarna, totdat  je hem gaat serveren, 

in de koelkast .  



 

 
2022 Paas vertelling  

 
Zoals bij ons de zondag, was de sabbat de rustdag van de Joden.  

De kleine Simon vond de sabbat altijd een prettige dag want dan gingen  

ze vaak leuke dingen doen en dan kookte zijn moeder altijd iets lekkers.  

Maar vandaag was zijn moeder verdrietig, ze huilde en Simon wist niet  

waarom. Simon wilde haar troosten en vroeg: ‘moeder waarom huil je?  

Wat is er gebeurd?’. ‘Ik huil omdat Jezus dood is en om hoe Hij is gestorven’.  

Ze hebben Hem aan het kruis genageld en Hij is aan het kruis gestorven.  

Dat had Hij niet verdiend, Jezus was een goed mens. Hij had veel vrienden 

maar ook vijanden die jaloers op Hem waren en dachten dat Hij koning  

wilde worden. Ze brachten Hem naar Pilatus die de baas was van het land.  

Ze wilden dat Pilatus Hem zou veroordelen. Pilatus wilde dat eigenlijk niet. 

Het volk stookte hem op en dus veroordeelde Pilatus, Jezus tot de kruisdood. 

Soldaten namen Hem mee en gingen Hem pesten. Ze vlochten een kroon 

van scherpe doornen en zetten die op Zijn hoofd, lachten Hem uit en bespot-

ten Hem. Vooral dat pesten vond de moeder van Simon heel erg, ze was 

vroeger gepest omdat ze een arm meisje was en geen mooie kleren had.  

Ze begreep dus heel goed hoe vernederend het is om gepest te worden.  
 

Nadat Jezus gepest was moest Hij ook nog het  

zware kruis op zijn schouders nemen en de heuvel 

op dragen naar Golgotha waar Hij gekruisigd werd.  

Jezus was een sterke man, maar viel toch drie keer 

onder het zware kruis. Gelukkig kwam iemand Hem 

helpen om het kruis te dragen. Nadat de moeder  

van Simon dat allemaal verteld had ging ze weg.  

Ze ging naar de plaats waar Jezus was begraven  

om aan Hem te denken en voor Hem te bidden.  
 

Toen zij weer thuis kwam zag Simon dat ze weer blij was. Ze had gehoord 

dat Jezus was opgestaan uit zijn graf, “een Wonder”. Jezus was op vrijdag-

middag gestorven, en daarom noemen we die dag de 

“Goede Vrijdag” omdat er toen een einde kwam aan 

het lijden van Jezus. Met Pasen vieren wij het nieuwe 

leven van Jezus en tevens het begin van de lente. 
 

Voor allemaal een vrolijk Pasen. 

Corrie Hanegraaf 

 


