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Beste parochianen, 
 
Namens het parochiebestuur en het pastoraal team wil ik u de volgende mededeling doen. Het 
betreft de samenstelling van het pastoraal team. 
 
De bisschop van Breda heeft het pastoraal team en het parochiebestuur van de Catharinaparochie 
gevraagd om kennis te maken met pater Rodrigo Rojas Romero, in het licht van een mogelijke 
benoeming van hem in onze parochie. De kennismakingsgesprekken hebben de vorige maand 
plaats gevonden en zijn positief verlopen. Op basis daarvan heeft de bisschop van Breda besloten 
om Rodrigo Rojas Romero met ingang van 1 november 2020 tot kapelaan in onze parochie te 
benoemen. 
 
Rodrigo Rojas Romero is van Argentijnse afkomst. Hij is 44 jaar oud en hij werd in 2001 tot priester 
gewijd. Na zijn priesterwijding heeft hij gewerkt in landen rond de Middellandse Zee en in het 
Midden-Oosten, waar hij in vaak moeilijke omstandigheden als priester dienstbaar is geweest.  
Sinds vorig jaar woont Rodrigo Rojas Romero in Breda. Bisschop Liesen heeft hem een jaar geleden 
aangesteld tot aalmoezenier van de arabisch-sprekende christenen in ons bisdom. Kapelaan Rojas 
Romero heeft die taak op aansprekende wijze vervuld. Hij hoopt nu het parochieleven in het 
bisdom goed te leren kennen en zich als priester in te kunnen zetten voor de parochies in ons 
bisdom. Hij komt in een voltijds functie het pastoraal team van onze parochie versterken.  
Kapelaan Rojas Romero spreekt beginnend Nederlands; hij wil in verdere studie en vooral in heel 
veel contacten zijn kennis van onze taal en cultuur verdiepen. Rodrigo Romero spreekt ook andere 
talen, waaronder Arabisch, naast Spaans, Italiaans, Frans en Engels. Hij kan als vanzelf onze 
parochianen die vanuit de hele wereld in Oosterhout zijn komen wonen helpen om zich in onze 
omgeving goed thuis te weten.  
 
Vanwege de corona-maatregelen hebben we er voor gekozen om geen presentatieviering te 
houden, maar om kapelaan Rodrigo te laten starten met zijn werkzaamheden en hem zo kennis te 
laten maken met u. In de komende periode zal hij regelmatig samen met pastoor Akkermans en de 
andere leden van het pastoraal team voorgaan in onze vieringen en deelnemen aan vergaderingen, 
zodat u hem kan ontmoeten en leren kennen. Kapelaan Rodrigo gaat wonen in de pastorie aan de 
Markt in Oosterhout. Ook dat geeft veel gelegenheid om hem te ontmoeten.  
Van harte hopen we dat met de komst van Rodrigo Rojas Romero het pastoraal team met nog 
meer vitaliteit en inzet gestalte kan geven aan de pastorale zorg. Graag feliciteren we kapelaan 
Rojas Romero met zijn benoeming en we hopen dat hij zich spoedig bij ons thuis mag weten. 
 
Pastoor Han Akkermans 


