Maria Magdalena Fietstocht:
op weg gaan…

De parochie Heilige Maria Magdalena heeft als opdracht te werken aan
een missionaire parochie.
Alles begint met elkaar ontmoeten, elkaar kennen. Daarom zullen we
ook geen kansen voorbij laten gaan om mensen met elkaar te verbinden.
Het versterkt de saamhorigheid in geloof. Het betekent dan ook dat we
in beweging komen, niet alleen naar binnen toe gericht door samen te
vieren maar ook naar buiten. Wat is dan mooier in deze tijd om samen
op pad te gaan en elkaars geloofsgemeenschappen te ontdekken.
We gaan fietsen ieder vanuit zijn eigen geloofsgemeenschap een grote
ronde van 30 km. Of twee maal een halve ronde van 15 km.
Wanneer: Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag. Het mag natuurlijk
ook op andere dagen, maar dan is het niet zeker of je veel mensen
tegenkomt die de tocht fietsen, en dat je de opdrachten kunt uitvoeren
die in de route zijn opgenomen.
Deelname op eigen risico. Neem naast een balpen ook wat
krentenbollen of zo mee, en iets te drinken voor onderweg. Denk aan de
coronaregels houd afstand en ga niet samenscholen. Ook met de auto is
de tocht te maken.
Begin bij de kerk of kapel van je eigen geloofsgemeenschap of
parochiekern
Ga hier binnen en u kunt het onderstaande reisgebed bidden.
Goed God wij gaan samen op tocht, We zijn dankbaar dat we deze
parochietocht mogen ondernemen.
Heerlijk fietsen door onze eigen omgeving.
Elkaars kerkplekken ontdekken en mensen ontmoeten.
Help ons om voorzichtig te zijn en aandacht hebben voor de mensen die
we tegenkomen.
Dat we plezier beleven, samen soms stil worden en bidden.
Vader zegen ons op deze tocht en laat ons leven een onderweg-zijn naar
U.
Dat vragen wij U door Jezus Christus onze Heer, amen.

Vergeet niet in elke kapel een kaartje mee te nemen met de
afbeelding van een fragment van die kapel, zodat je later nog weet
waar je geweest bent.
Maak buiten een selfie en stuur die naar de parochie (adres:
https:www.facebook.com/mariamagdalena.parochiebreda)
Daarna ga je op pad.
De route is ook te bekijken op Google map Breda
Onder het kopje
Breda, Baronie, Markdal en Maayenshof. Je telefoon niet vergeten
mee te nemen.
Hieronder volgt de grote ronde op de helft kun je de route afsnijden
door de Liesboslaan te rijden vanaf Thebe Liesbos tot Haagsemarkt
of andersom. Dan heb je twee routes van 15 km.
Het kapelletje is een willekeurig startpunt, je kunt dus ook bij de
andere drie kerken beginnen.
Kapelletje Moerdijksepostbaan
In 1944 werd in de parochie Liesbosch op de
Bremberg, aan de splitsing Moerdijkse Postbaan
en Hoogstraat, een kapel gebouwd ter ere van
Maria. Hiermee betoonde parochie haar
dankbaarheid voor besparing van oorlogsgeweld
dat elders zoveel schade had aangericht. Al voor
de Hervorming had de Bremberg een eigen kapel.
Het naoorlogse bedehuisje is een driezijdig
gesloten gebouwtje in gele baksteen onder een
rieten wolfdak. Het interieur heeft een gemetseld
gewelf. Tegen de blinde sluitingszijden zijn achter
een klein bakstenen altaar voorstellingen van Maria en kind met
bijbehoren teksten aangebracht in segmentvorige spaarvelden. Een
ingelijst glasmozaïek toont een gekroonde Lieve Vrouw met het kind op
de arm. Links en rechts hiervan lezen we de geschilderde tekst: “Sancta
Maria succere misereris juva pusillanimes refove flebilis ora pro populi”

en de vertaling: “Heilige Maria, help ons arme mensen, steun de
kleinmoedigen, wek de wenenden, bid voor het volk”. Geschilderd
rankwerk van loof en bloemmotieven omgeeft de beide teksten
Bron: langs ’s heren wegen. Foto's: Wim Blankers.
Hier is een mooie plek om even na te denken over:
1. Vind je dat je een vrij mens bent?
2. Wat moet er gebeuren voordat je zegt: ‘mijn vrijheid is
beperkt’?
3. In hoeverre wordt jouw vrijheid bepaald door de vrijheid van
anderen?
Vergeet geen kaartje mee te nemen met de afbeelding van de H.
Theresia, zodat je later kunt vertellen in welke kapellen je geweest
bent.
(L. is linksaf en R is rechtsaf.)
We rijden via de Liesdreef
L. Srundelsebaan
R. Rithsestraat
L. Rithsestraat Achterse Rithseweg rechtdoor.
L. Raamschoorseweg.
R. Mastdreef. Weer een mooie plek om even stil te staan/zitten.
Een vraag waarover je kunt mijmeren:
Wat zijn jouw wensen voor onze parochie na de coronatijd?
L. Hilbergsedreef
L. Rijsbergseweg. Via de rotonde naar de kerk van Effen
Kerk H. Moeder Gods
We lopen de kapel van de kerk binnen en zien
meteen een afbeelding van Maria de moeder
Gods. Zie de kroon op haar hoofd? Deze icoon
lijkt heel veel op die van Onze Lieve Vrouw
van Altijddurende Bijstand. Daar ontbreekt de
kroon.
Bekijk deze rustig en kom zelf tot rust door het Wees gegroet Maria
te bidden.

Wees gegroet Maria
Vol van genade,
De Heer is met U;
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
En gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot;
Heilige Maria ,
Moeder van God,
Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Het feest van de H. Maria, Moeder van God is een hoogfeest binnen de
Rooms-Katholieke Kerk dat valt op 1 januari, de octaafdag van
Kerstmis. Op die dag viert de Kerk dat Maria, uit wie Jezus werd
geboren, waarachtig moeder van God is. Voorheen was de naam van het
feest, ook nog in het Missaal van 1962, de Besnijdenis van de Heer.
Vergeet geen kaartje mee te nemen met de afbeelding van de icoon
van Maria, zodat je later kunt vertellen in welke kapellen je geweest
bent.
We rijden terug naar de rotonde terug en steken deze over naar de
ventweg, we gaan rechtsaf richting Breda over de Rijsbergseweg.
L. Den Dogdreef
Bijloopwegje
R. Sprundelsebaan
R. Liesboslaan Haagsemarkt 2
St. Martinuskerk
We gaan de kapel binnen. Hier zie je een mooi
houten Mariabeeld dat gerestaureerd is door Elly
Smulders. Bij de restauratie van 1991/1992 heeft zij
verschillende beelden en fresco’s gerestaureerd.
Iedere dag worden hier vele kaarsjes aangestoken.
Ook het st. Martinusbeeld voor in de kerk is een
kunststuk op zich. St. Martinus deelde zijn mantel
met een arme man die aan de poort van Reims lag. In
een droom hoorde hij Jezus zeggen: ”wat je voor die arme hebt gedaan
heb je voor mij gedaan.” Martinus wordt gezien als de heilige die

aandacht heeft voor de medemens. Met name voor de zwakkere in de
samenleving.
Wat kan jij voor die medemens doen?
In de kapel liggen losse kaartjes. Neem een kaartje. Schrijf er een
voorbede op die je wilt doen en leg het in de mand die voor het
Mariabeeld staat.
Vergeet geen kaartje mee te nemen met de afbeelding van Maria,
zodat je later kunt vertellen in welke kapellen je geweest bent.
We gaan verder vanaf de Markt via de Dreef
L. Esserstraat
Esserplein waar de Vredeskapel staat.
Ontdek wanneer deze kapel is gebouwd.
Ga even rusten op het bankje naast de kapel.
Wie heeft dit bankje gesponsord?
Vergeet geen kaartje mee te nemen met de
afbeelding van Maria, zodat je later kunt
vertellen in welke kapellen je geweest bent.
(Wil je de helft van de route rijden ga dan
vanaf de Haagsemarkt via de Liesboslaan
naar Thebe Liesbos, dan Moerdijkse
Postbaan. Route vervolgen vanaf de
Kapel Moerdijksepostbaan.)
We gaan terug naar de Markt via de Haagweg
R. Pastoor van Spaandonkstraat in.
L. Nieuwe Heilaarstraat
R. Heilaarstraat
Ettensebaan oversteken (met de auto even een ommetje maken
tot Meester Bierensweg linksaf.)
Fietspad volgen van de Heilaarstraat.
Oversteken naar Meester Bierensweg.
L. Valdijk

R. naar de Markt
Kerk Prinsenbeek: Maria ten Hemel opneming.
Deze kerk is pas
verbouwd tot een
moderne kern van
onze
geloofsgemeenschap
Prinsenbeek.
Op het raam/ en in
je boekje zie je een
labyrint, probeer bij
de kern uit te komen.
Weer enkele vragen om bij stil te staan:
• Noem drie punten in jouw geloof die voor jou belangrijk zijn.
• Zet de belangrijkste bovenaan? Waarom?
• Is dit de kern van jouw geloof?

Vergeet geen kaartje mee te nemen met de afbeelding van de engel,
zodat je later kunt vertellen in welke kapellen je geweest bent.
Terug naar de Valdijk,
Steek de Groenstraat over en ga de Schoolstraat in.
R. Gertrudislaan
R. Kapelstraat
Hier staat de Vredeskapel
De in 1953 gebouwde Mariakapel
herdenkt de bevrijders van Prinsenbeek
die tijdens de Tweede Wereldoorlog
om het leven kwamen. In 1980 kreeg
de kapel de naam de vredeskapel. Er
staan verschillende plaquettes. Lees
wat erop staat.
Vraag:
1. Welke vogel staat symbool voor de vrede?
2. Diezelfde vogel staat in ons geloof ook symbool voor?
Vergeet geen kaartje mee te nemen met de afbeelding van het beeld
in de kapel, zodat je later kunt vertellen in welke kapellen je
geweest bent.
R. via de Markt naar de Groenstraat
R. Leursebaan
L. Moerdijkse Postbaan: Kapelletje Liesbos.
Wil je de helft rijden van de route ga dan terug naar Thebe Liebos
en ga rechts de Liesboslaan in tot de Markt in Princenhage. Vervolg
de route na het bezoek aan de kerk St. Martinus en Vredeskapel
Esserplein Haagweg enz. weer terug naar Prinsenbeek.
We hopen dat U een fijne tocht hebt gereden, veel mensen hebt ontmoet
en hebt ervaren dat kerkzijn meer is dan……….
Namens de be/meedenkers; Nettie, Joost, Ria, Nellie, Ineke, Thea en het
pastoraal team hartelijk dank dat U aan deze tocht hebt meegedaan.

