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Geachte medewerkers in het pastoraat,
Geachte religieuzen,
Geachte bestuursleden,

De coronapandemie houdt ons inmiddels al een jaar in haar greep. Het is een moeilijke tijd voor
ons allen en ook voor het kerkelijk even. In eerdere brieven heb ik u reeds laten weten dat ik al
uw inspanningen om het kerkelijk leven gaande te houden en om te bluven omZien naar onze
mensen en de zwaksten in onze samenleving: zeer waardeer. We zullen waarschijnLijk nog even
moeten volhouden. Daartoe spoor ik u van harte aan.

Al vele maanden kunnen we sLechts met kleine groepjes samenkomen voor de viering van de
Eucharistie. Grote diocesane vieringen zijn op dit moment niet mogelk. Helaas zal dat ook gaan
gelden voor de aanstaande Chrismamis. Afgelopenjaar hebben we de Chrismamis in Hulst
moeten afzegen. De Chrismamis is toen met slechts enkele aanwezigen in de kathedraal van
Breda gevierd. Ook voor dit jaar is niet te verwachten dat we eind maart weer met grote
groepen mensen samen kunnen komen. In overleg met de pastoor van Hulst, waarde
Chrismaviering wederom gehouden zou worden, en met de bisdomstaf heb ik daarom besloten
om de Cbrismamis ook ditjaar weer in de kathedraal van Breda te vieren. In de Goede Week zal
de Chrismamis gevierd worden op woensdag 31 maart as. om 19.00 uur in de Sint
Antoniuskathedraal te Breda.

Even&s het afgelopen jaar zullen slechts enkele genodigden bij de Cbrismamis aanwezig
kunnen zijn. De genodigden zullen persoonlijk een uitnodiging ontvangen. Iedereen in het
bisdom kan via een livestream de Chrismamis meevieren. Op de website van het bisdom
(vwwv.bisdomvanbreda.nl) kunt u straks meer informatie vinden en verbinding maken met de
livestream.

In de bijlagen wordt u tenslotte nader geïnformeerd over de bestemming van de
charitascollecte, het bestellen van de oliën en de plaatsen waar u na de Chrismamis de oliën
voor uw parochie of insteLling kunt afhalen.
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