Adres
Vicariaat Middelburg
Burg. Stulemeijerlaan 8
4611 EE Bergen op Zoom
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teamassistenten, emeriti en pastoraal werk(st)ers met
pensioen
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Aan de medewerkers en vrijwilligers van het bisdom
Aan parochianen en belangstellenden
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Bergen op Zoom, 12 december 2018
Geachte dames en heren,
Graag nodigen wij u uit voor de nieuwjaarsontmoeting van beide vicariaten van Bisdom
Breda, welke gehouden wordt op vrijdag 18 januari 2019 om 18.30 uur te Hoeven.
Het is een goede traditie geworden om elkaar aan het begin van een nieuw jaar te ontmoeten.
Onze bisschop, mgr. J. Liesen, zal aanwezig zijn, samen met de leden van het bisdombestuur
en de collega’s uit vicariaten Breda en Middelburg. Zij en wij hopen u persoonlijk Zalig
Nieuwjaar te wensen.
We beginnen ons samenzijn om 18.30 uur in de kapel van priester- en diakenopleiding
Bovendonk, Hofstraat 8, 4741 AK te Hoeven, waar we het avondgebed van de Kerk bidden.
Vanaf 19.00 uur is er ruim gelegenheid om elkaar alle goeds toe te wensen onder genot van
een hapje en drankje in de refter van Bovendonk. De nieuwjaarsontmoeting duurt tot 22.00
uur.
Wilt u deze uitnodiging doorgeven aan de leden van de parochiekerncommissies, ook zij zijn
van harte welkom. Omwille van de praktische organisatie, vragen wij u om u vóór 10 januari
2019 aan te melden als u van plan bent om te komen. Dat kan via e-mail
vic.middelburg@bisdombreda.nl of vic.breda@bisdombreda.nl.
We hopen op uw komst.

Want uw kracht ligt niet in een groot aantal,
noch ligt uw macht bij de sterken,
maar U bent de God van de vernederden,
de hulp van de geringen, de steun van de zwakken,
de beschermer van de miskenden,
de redder van de wanhopigen (Judith 9,11).
Ook namens stafmedewerker Annemiek Waij,
vicaris Paul Verbeek
stafmedewerker Geerten Kok
stafmedewerker Egbert Bornhijm
secretaresse Marjan Beneken Kolmer
secretaresse Linda Sweere

Afbeelding uit de kerk op de Herdersvelden in Bethlehem
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