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Foto voorkant: interieur kerk Loosbroek

Lonneke van Vessem vertrekt
 
De afgelopen 10 jaar is Lonneke van Vessem als pasto
raal werker een van de boegbeelden geweest van de
geloofsgemeenschap in Berlicum-Middelrode en in de
afgelopen 7,5 jaar ook in Loosbroek, Dinther en Hees
wijk. Zij heeft een grote bijdrage geleverd aan de funda
menten van onze parochie de Heilige Augustinus. Na
jaren vol met begeestering, enthousiasme en verbon
denheid met vele parochianen zal zij per 1 juli 2018 onze
parochie verlaten om haar werkzaamheden voor te
zetten in een andere werkkring. Uiteraard wensen wij
haar veel succes in deze volgende stap.
 
Het officiële afscheid op 3 juni 2018
De komende periode zal Lonneke al velen ontmoeten
en wellicht al persoonlijk afscheid nemen. Het is goed
om samen herinneringen op te halen aan alle mooie en
soms lastige ervaringen in onze geloofsgemeenschap.
Mensen loslaten, met wie je een lange weg hebt afgelegd,
doe je niet zomaar. Al die herinneringen zijn kostbare
geschenken die we meedragen. Er is veel reden voor
dankbaarheid voor alle goede en speciale momenten
waarin Lonneke een centrale rol heeft gespeeld. Hierbij
hoort uiteraard ook een feestelijk en officieel afscheid.
Op 3 juni kijken wij samen met Lonneke in dankbaarheid
terug op haar bijdrage aan onze geloofsgemeenschap
en wensen wij haar alle goeds op haar nieuwe pad. Alle
parochianen zijn hierbij van harte uitgenodigd.
Het defintieve programma wordt bekend gemaakt via
onze website.
 
Op zoek naar een nieuwe pastoraal werker
Afscheid nemen is ook naar de toekomst kijken. Het is
niet alleen het eind van iets beleven, maar ook het
nieuwe zien. Voor Lonneke is dit een nieuwe werkomge
ving en nieuwe mensen leren kennen. Voor ons is het
onze parochie verder opbouwen. Verder bouwen aan
een geloofsgemeenschap die uitnodigend is voor deze
tijd. Lonneke laat niet alleen een persoonlijke leegte,
maar ook een plek in het pastoraal team achter. Het
pastoraal team, locatieraden en bestuur werken samen
aan een profiel voor opvullling van de ontstane leegte.

Nieuwe opzet pastoraal team
 
Vorig jaar heeft een externe adviseur bezien hoe het hart
in de parochie kloppend kan zijn en blijven. Hij brengt in
een rapport - naast vele andere zaken - het feit naar
voren dat bij minder priesters de parochianen het
draagvlak van de parochie moeten bieden.
In maart resulteert dat in de integratie van pastoresteam
en pastoraatsgroep tot één pastoraal team met het
neerzetten van de opdracht van God in de parochie als
uitgangspunt. Het pastoraal team vormt het kloppend
hart van de parochie. Geloof en geloofsbeleving staan
centraal.
De leden van het team werken parochie-breed.
Het team bestaat vanaf dat moment uit: Joost Jansen,
Frank van Roermund, Lonneke van Vessem, Jeannette
Dekker, Martien van Boxmeer, Ria van Hemmen, Tilly
van Lankveld, Gerard van Schijndel, Pauline Suiker en
Ria van der Wijst.
Naast een aantal andere afspraken worden 5 taakvelden
geformuleerd: liturgie, catechese, diaconie, gemeen
schapsopbouw en communicatie.
Vervolgens is besloten tot een verdeling van de taken
binnen het pastoraal team naar taakveld.
Teamleider is pastoor Joost Jansen, parochie-assistente
Jeannette Dekker is vicevoorzitter.
De kartrekkers voor de vijf taakvelden zijn:
Pastoor Joost Jansen voor ‘liturgie’ en ‘communicatie’.
Pastor Frank van Roermund voor ‘catechese’.
Pastoraal werkster Lonneke van Vessem voor ‘diaconie’
en ‘parochieopbouw’.
Binnen deze taakvelden ligt in deze beleidsperiode de
nadruk op ‘presentiepastoraat’ en ‘jongeren’.
Nu Lonneke van Vessem elders een andere betrekking
heeft gevonden heeft ons parochiebestuur voortvarend
gewerkt om aan de ontstane vacature voor een nieuwe
pastoraal werker invulling te kunnen geven. Er is door
het bestuur een uitgebreide profielschets opgesteld met
inbreng van de vier locatieraden en het pastoraal team.
De wensen laten nadrukkelijk zien dat er behoefte is aan
een persoon die breed inzetbaar en zichtbaar is in de
hele parochie. Van de nieuwe kandidaat wordt speciaal
affiniteit verwacht met de twee taakvelden ‘diaconie’ en
‘parochieopbouw’. We zijn samen op zoek naar een
verbindende begeesterde bewogen en vernieuwende
teamspeler.
De sollicitatiegesprekken zijn op korte termijn en zullen
niet alleen met bestuur en pastoraal team zijn, maar juist
ook met mensen vanuit de locatieraden.
Wij hopen dat de nieuwe pastoraal werker al in augustus
aan de slag kan gaan.
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Aan de inhoud wordt de grootst mogelijke
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fouten nooit helemaal zijn te voorkomen.

Het voordeel van de rust
 
Zodra het warmer wordt, de zon meer schijnt, mensen de
buitenlucht opzoeken, hangt er een andere sfeer in de lucht.
Laten we er van genieten en ook nieuwe energie op doen voor
de herfst en de winter. Dat is de cyclus van de seizoenen, diep
ingeschreven in het menselijke DNA.
We kennen een aantal consequenties, o.a. een overaanbod
van evenementen. Ieder weekend is het wel raak en soms heb
je moeite om te kiezen waar je nu weer met elkaar naar toe
kan. ‘Keuzestress’ is een woord van deze tijd. Wat blijft je raken?
Waarom geven mensen zich over aan deze vele uitdagingen?
En levert het op den duur wat op?
 
Er is ook een keerzijde. Je telt vandaag minder mee als je niet
ook aan een of andere vorm van meditatie  doet: mindfulness,
yoga, body-awareness, of andere vormen waardoor je bij je
zelf stil blijft staan en je niet van de ene hype naar de andere
hoeft te stuiteren. Op enkele avonden met eerste communie-
ouders heb ik een beetje ‘frontaal’ gevraagd: wat levert het nu
op dat je kind zijn of haar eerste communie doet. Het werden
boeiende gesprekken. Ze moesten wel even diep ademhalen
maar dan kwamen er mooie beschouwingen.
‘Mijn vriendinnen gaan geregeld naar een mediatiesessie. Dat
is nogal duur. Ik ga soms naar de kerk en kom daar tot me zelf.
"Mijn dochtertje zei dat ze dan goed aan andere mensen kan
denken, ook aan haar lieve opa die gestorven is."
Ik voel dat ik bij iets hoor dat groter is dan ik, God ja, maar
tevens een gemeenschap wereldwijd, want in Irak blijven de
christenen ook bidden.’
Zomaar wat reacties. Meestal hebben de antwoorden te
maken met ‘tot rust komen’, ‘er voor een ander zijn’, ‘je leven
waarderen en de hobbels aankijken’.
 
De vakanties komen er aan. Een tijd van afstand nemen van
de dagelijkse tredmolen en de mogelijkheid om anders tegen
je leven aan te kijken. Wat is van waarde? Voor wie ben ik?
Met wie leef ik? God zij dank…
 
Joost Jansen
pastoor parochie Heilige Augustinus
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Donatusbedevaart in Loosbroek
 
Op zondag 1 juli is om 09.30 uur de Donatusbedevaart m.m.v. gilde St. Barbara en het gildekoor uit Dinther.
Na de viering wordt in de parochietuin de vendelgroet gebracht en is er voor de aanwezige pelgrims koffie/thee
met cake.
 
Maar wie was eigenlijk Sint Donatus?
Donatus leefde waarschijnlijk in de 2e eeuw na Christus.
Hij was een officier in het Romeinse leger, die zich later
door een Goddelijk teken tot het Christendom bekeerde
en vele weldaden deed. Hij wordt vaak afgebeeld als een
officier met een stel bliksemschichten in zijn hand.
Donatus is een heilige en martelaar en wordt in het
Rijnland, Nederland en België vereerd als patroon tegen
onweer en brand.
Hij leefde in een tijd waarin de overheid, de keizer van
Rome, een alles overheersende macht uitoefende over
zijn onderdanen. Willekeur en onderdrukking waren aan
de orde van de dag. In die tijd ontwikkelde zich het geloof
in de God van de Joden die zijn Zoon Jezus naar de aarde
had gestuurd. In plaats van volledige onderdanigheid
aan de keizer, wilden de volgelingen van het nieuwe
geloof alleen eer brengen aan die ene God.
 
Wel moet gezegd worden dat veel verhalen rondom
Donatus berusten op legende.
Toch is ook in Loosbroek een stukje van zijn gebeente
bewaard gebleven dat tijdens de viering  als relikwie (een
als heilig beschouwd overblijfsel) wordt getoond aan de
aanwezigen.
Bovendien is de geloofsgemeenschap ongeveer 5 jaar
geleden in het bezit gekomen van nog een fraaie relikwie.

Hoelang kent Loosbroek de Donatusbedevaart?
Op 6 mei 1899 heeft mgr. Van de Ven de Broederschap
ter ere van de Heilige Donatus, patroon tegen onweer
en bliksem, opgericht.
De Pauselijke goedkeuring voor de jaarlijkse bedevaart
werd in 1911 gegeven. Pastoor de Groot, die de parochie
Loosbroek heeft opgericht, heeft ervoor gezorgd dat de
mensen Donatus beter leerden kennen.
Loosbroek heeft drie beeltenissen van Sint Donatus: een
klein beeldje, dat in de processie wordt meegedragen,
een beeld in de kerk en het grote beeld van Donatus, dat
buiten tegen de muur onder een afdak de bevolking van
Loosbroek beschermt tegen onweer.
In Loosbroek is ook een straat naar Donatus genoemd.

Dialoog in Dinther
 
Op 8 mei hield de locatieraad Dinther een inspraakavond met parochiebestuur en Dintherse parochianen. Na een
korte terugblik op het eerste jaar Augustinusparochie met vieringenrooster, samenstelling parochiebestuur, de
vorming van het Pastoraal Team en taakverdeling kwamen we logischerwijze op communicatie uit.
Elkaar en iedereen binnen onze parochiegrenzen goed informeren is noodzakelijk. Natuurlijk zijn er het parochie
blad, de parochiewebsite en de nieuwsbrief in De Brug. Lisette Baltussen, secretaris van het parochiebestuur,
vertede dat ze bezig zijn gestructureerd vorm te geven aan communicatie.
Naast het informeren van de mensen in onze parochie is het ook van belang te luisteren naar die mensen. Het
parochiebestuur gaat daarom met iedere geloofsgemeenschap in dialoog.
Sandra Franken, vicevoorzitter van het parochiebestuur, stelde deze avond twee vragen centraal.
 1. Hoe geven we ons geloof en onze geloofsgemeenschap door aan onze kinderen?
 2. Hoe kunnen we met minder vrijwilligers in de toekomst het beheer van de materiële goederen binnen onze
geloofsgemeenschap handen en voeten geven?
De aanwezigen spraken vanuit verschillende invalshoeken openhartig over alles wat hen in dit kader zorgen
baarde, maar de positieve insteek over de toekomst van de aanwezigen overheerste.
Het was een waardevolle avond.
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Onder de Toren...
 
Zittend aan de eetkamertafel met een kop koffie, onder
de rook van de Abdij en bijna op de grens van Heeswijk
en Dinther, spreek ik met Gijs van Liempd, vrijwilliger in
de geloofsgemeenschap Heeswijk.
 
Gijs is in 1943 geboren in Schijndel en woont alweer 48
jaar in Heeswijk met Jet. Samen hebben ze drie dochters
en 3 kleinkinderen.
Gijs is al ongeveer vanaf zijn 18de vrijwilliger. Hij begon
als collectant in de Paulusparochie in Schijndel en is daar
in Heeswijk gewoon mee doorgegaan. In de loop der
jaren kwamen daar allerlei werkzaamheden bij, zoals
voor bijzondere vieringen. Gijs activeert de werkgroep
bij een avondwake en uitvaart. Verder zorgt Gijs ook met
een medeparochiaan voor het klein onderhoud aan de
kerk zoals  het vervangen van lampen etc. Tevens ver
zorgt hij de bestelling van de kaarsen en bouwt hij samen
met andere vrijwilligers de kerststal op. De belangrijkste
reden waarom Gijs vrijwilliger in de parochie is, is dat hij
de mensen die daar behoefte aan hebben, ook al is het
maar een keer per jaar, gebruik wil kunnen laten maken
van de parochiegemeenschap.
Verder is hij op afroep beschikbaar voor het Willibrord
centrum waar hij hand- en spandiensten verleent.
 
Daarnaast is Gijs vrijwilliger bij de Kilsdonkse molen. Hij
zit in de technische ploeg, stuurt deze aan en is vol trots
ook voorleesopa. En in dit vrijwilligerswerk zitten vele
uren.
Ook haalt hij twee keer per jaar kleding op en de
opbrengst daarvan wordt besteed aan clubs.
En dan heeft hij bij zijn huis nog een flinke tuin.
 
Al met al een druk baasje waar de parochie hopelijk nog
enkele jaren plezier van heeft.
Maar vooral dat Gijs in goede gezondheid plezier blijft
houden in zijn activiteiten.
 
 
 

Gesnuffeld in Boekhandel Berne
 
We leven in een drukke tijd, waarin er veel op ons afkomt.
Een flink percentage van de mensen krijgt daardoor een
burn-out en vooral veel jongeren. “De tropenjaren van
de lintworm” gaat over de burn-out van een jongere.
Ook zijn er boeken te vinden, die tips geven of een
leefwijze beschrijven waarmee je wat rustiger in het
leven kunt staan, zoals:
 
“Ik heb de tijd” van Paul Loomans
"Mindfulness basisboek" van Rob Brandsma
“Puur lichter leven” van Jolijn Hendriks
“Meer rust in je hoofd” van Karin Bosveld
“Balans in je leven” van Deepak Chopra

  Vrijwilligerswerk  

             Vrijwilliger zijn...
Is vrijwillig
maar niet vrijblijvend
Is verbonden
maar niet gebonden
Is onbetaalbaar
maar niet te koop
Is positief denken
is positief doen
Met als enige doel
voor jezelf en de ander
een goed gevoel!

 

  www.gedichtenstad.nl  
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Lourdes bereikbaar? Natuurlijk!
 
Op 21 september a.s. vertrekt een groep pelgrims uit
onze parochie naar deze bekende bedevaartplaats.
Een plek om samen te zijn en tijdens de vieringen, de
gesprekken en andere activiteiten kracht en steun te
ervaren. Ook thuis steken we regelmatig een kaarsje aan
uit dankbaarheid of voor een vraag. In Lourdes wordt
het licht van de brandende kaarsjes versterkt. Het brengt
mensen bij elkaar: met hun zorgen en vragen. Ervaringen
van verdriet en vreugde worden gedeeld. Door dit alles
ook met elkaar voor God en Maria te brengen, kan een
ervaring van kracht en hoop tot stand komen.
Iedereen is van harte uitgenodigd deze reis met ons
(Helma Jansen als hotelleider en Lonneke van Vessem
als pastor) mee te maken. Juist voor degenen die wellicht
te weinig eigen financiële middelen hebben is hiervoor
een stichting in het leven geroepen. Een steunfonds met
giften van bedrijven en particulieren uit deze parochie
waarmee we individuen kunnen steunen. Met de toe
passelijke naam: Stichting Lourdes Bereikbaar.
Wanneer u mee wilt neemt u dan contact op met Helma
Jansen. Haar gegevens zijn bij het parochiesecretariaat
bekend.

Israël; een belevenis
 
In 1983 mocht ik een half jaar studeren bij de beroemde
dirigent Leonard Bernstein in Jerusalem. In dat half jaar
heb ik Israël ontdekt en ben er verliefd op geworden. 
Vanaf 1993 hebben mijn vrouw Anja en ik het Heilige
Land jaarlijks bezocht. 
Het resultaat van ons enthousiasme was dat vrienden
en kennissen ook met ons het Heilige Land wilden gaan
ontdekken en beleven met als gevolg dat wij nu ruim 23
jaar een jaarlijkse reis naar Israël organiseren.
Honderden mensen uit o.a. Berlicum, Oss, Heeswijk en
Loosbroek hebben wij in deze 23 jaar mogen begeleiden.
Er zijn zelfs personen die al 4 keer met ons zijn mee
geweest en elke keer weer geweldig enthousiast zijn. 
 
Deze reis vindt altijd plaats in de week van de Carnavals
vakantie. Tijdens deze week bezoeken we o.a. Jerusalem,
De Klaagmuur, het Tempelplein, Bethlehem, Nazareth,
Cana, Kapferaum, het Holocaust-museum Yad Vashem,
Massada en natuurlijk de Dode Zee.
We verblijven deze 8 dagen in een geweldig hotel. Ook
hebben we een eigen bus en Nederlands sprekende gids
tot onze beschikking. 
Het is voor ons een soort van “thuiskomen” elke keer
weer als we de trappen van het vliegtuig afdalen. 
Religie, natuur, de unieke stad Jerusalem, ontspanning
en bovenal veiligheid staan in Israël hoog in het vaandel.
Het is een van de meest veilige landen ter wereld. We
spreken de wens uit nog heel veel mensen te mogen
begeleiden naar dit geweldige land. Het is geen vakantie,
het is een belevenis!
 
Onze eerstvolgende reis naar Israël is van 4 maart 2019
tot en met 11 maart 2019. Iedereen die Israël nog eens
wil bezoeken kan met ons mee!
Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar onze
website: www.israel-belevenis.nl

Met vriendelijke groet,
Ave,
Vincent en Anja Las.

 Reisgebed

God, die uw dienaar Abraham op alle wegen ongedeerd
hebt bewaard, wij vragen U: bescherm ook ons. Wees
onze bescherming:
in de strijd,
vertroosting op de weg,
verkoeling in de hitte,
beschutting in regen en kou,
een voertuig bij uitputting,
een steun in tegenspoed,
een stok in gevaar,
een haven bij schipbreuk.
Geef dat wij onder uw geleide het doel van onze reis
voorspoedig bereiken
en ongedeerd naar huis terugkeren. Amen.
www.katholiek.nl
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Ook hebben de vormelingen deelgenomen aan de jaarlijkse abdijdag op 7 april jl.
Hier hebben de jongeren enkele bijzondere gasten ontmoet die iets vertelden over hun leven en wat God, geloof
en vertrouwen voor hen betekent. De gasten dit jaar waren: Frank van Roermund, Sjef van Rooij en Hans Kocken.
Na deze voorbereidingen hebben de jongeren een brief aan Mgr. De Korte geschreven waarin ze aangeven
waarom ze graag gevormd willen worden. Een goed moment om stil te staan bij wat het geloof voor hen betekent.
Dit zijn de jongeren die op 13 mei het vormsel hebben
ontvangen:
Iris van den Boom, Jarne van den Boom, Julia Brands,
Claire van Doorn, Lisa van Doorn, Kaya Dortmans, Estée
van Driel, Sophie Goijaarts, Willem Haerkens, Pim van
Herpen, Maud van den Heuvel, Alexander Kapteijns,
Tess van Kessel, Justin Megens, Maud de Mol, Rens van
de Pol, Misha Renswoude, Sara Roefs en Jorn van
Schijndel.
 
Proficiat aan alle vormelingen en hun ouders en familie!

Ter voorbereiding hebben de vormelingen het project
“Growing Up” gevolgd. Daarnaast hebben alle vormelin
gen meegedaan met het project  M25. Alle jongeren
hebben hiervoor in ieder geval één keer meegeholpen
met de vrijwilligers in onze parochie. De jongeren heb
ben hierdoor zelf ervaren hoe het is om barmhartig te
zijn en wat voor gevoel het je geeft als je voor anderen
iets kunt betekenen.

Vormsel 2018 in Heeswijk en Dinther
 
Op zondag 13 mei hebben 19 vormelingen van Heeswijk en Dinther het vormsel gedaan in de St. Servatiuskerk in
Dinther. De jongeren werden gevormd door Mgr. De Korte. Pastor Frank van Roermund leidde de viering en koor
Amicanto zorgde voor de muzikale omlijsting van het geheel.

Abdijdag: in gesprek met Sjef van Rooij

       Abdijdag 7 april

Eerste communie in de Augustinusparochie
 
Ook dit jaar zijn kinderen van groep 4 uit onze parochie
bezig geweest met de voorbereiding op hun Eerste
communie.
Bij het aanleveren van dit blad bij de drukkerij hebben
bijna alle vieringen waarin communicanten de eerste
keer meededen met de eucharistie, plaats gevonden.
Omdat de viering in Dinther later was, hebben we hier
helaas nog geen foto van kunnen plaatsen. De andere
foto's ziet u op de achterkant van dit blad. 
Na de voorbereidingsperiode zijn de communicanten in
vier feestelijke vieringen uitgenodigd rond de tafel.
In elke viering komt ook de eigenheid van elke locatie
naar voren. Kleine en soms wat grotere verschillen
worden zichtbaar, maar de feestelijkheid is er niet
minder om! Mooi versierde ruimtes, volle kerken, blije
gezichten, feestelijke kleding. En alle aanwezigen die uit
volle borst de communicanten toezingen!
Mooie ervaringen!

Proficiat aan alle communicanten en hun ouders en
familie!

Doopvoorbereiding
 
In onze parochie vinden regelmatig voorbereidings
avonden plaats voor ouders die hun kind willen laten
dopen. Dit zijn gezamenlijke – parochiebrede – bijeen
komsten. De locatie van samenkomen is afhankelijk van
het aantal aanmeldingen.
Aanmelden hiervoor is noodzakelijk.
De datum van de laatste voorbereidingsavond voor de
zomervakantie is maandag 25 juni.
Ouders die plannen hebben om hun kindje te laten
dopen in september, oktober, november of december
kunnen contact opnemen met de secretariaten van elke
locatie of via het centrale parochiesecretariaat.
Als u zich aangemeld heeft zal er contact met u worden
opgenomen over de datum in september, wanneer de
gezamenlijke voorbereiding plaats vindt.
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 za 09 juni  Berlerode  15.00 uur  Woord- en Communieviering
   Heeswijk  19.00 uur  Eucharistieviering
 zo 10 juni  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Loosbroek   09.30 uur  Eucharistieviering
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering op Den Dolvert

 za 16 juni  Berlerode  15.00 uur  Woord- en Communieviering
   Heeswijk  19.00 uur  Woord- en Communieviering
 zo 17 juni  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering / Dankviering vormelingen en communicanten
   Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering / Naviering communicanten

 za 23 juni  Berlerode  15.00 uur  Eucharistieviering
   Heeswijk  19.00 uur  Eucharistieviering
 zo 24 juni  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering
   Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 za 30 juni  Berlerode  15.00 uur  Eucharistieviering
   Heeswijk  19.00 uur  Eucharistieviering
 zo 01 juli  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering / Donatusviering
   Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering

 za 07 juli  Berlerode  15.00 uur  Woord- en Communieviering
   Heeswijk  19.00 uur  Eucharistieviering
 zo 08 juli  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 za 14 juli  Berlerode  15.00 uur  Woord- en Communieviering
   Heeswijk  19.00 uur  Woord- en Communieviering
 zo 15 juli  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering
   Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 za 21 juli  Berlerode  15.00 uur  Eucharistieviering
   Heeswijk  19.00 uur  Eucharistieviering
 zo 22 juli  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering
   Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 za 28 juli  Berlerode  15.00 uur  Woord- en Communieviering
   Heeswijk  19.00 uur  Eucharistieviering
 zo 29 juli  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering

 za 04 aug  Berlerode  15.00 uur  Eucharistieviering
   Heeswijk  19.00 uur  Eucharistieviering
 zo 05 aug  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering
   Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering

 Overzicht vieringen Parochie Heilige Augustinus
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 za 11 aug  Berlerode  15.00 uur  Woord- en Communieviering
   Heeswijk  19.00 uur  Eucharistieviering
 zo 12 aug  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 za 18 aug  Berlerode  15.00 uur  Woord- en Communieviering
   Heeswijk  19.00 uur  Woord- en Communieviering
 zo 19 aug  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 za 25 aug  Berlerode  15.00 uur  Eucharistieviering
   Heeswijk  19.00 uur  Eucharistieviering / 2e collecte Miva
 zo 26 aug  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering
   Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering / 2e collecte Miva
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering / 2e collecte Miva

 za 01 sept  Berlerode  15.00 uur  Eucharistieviering
   Heeswijk  19.00 uur  Eucharistieviering
 zo 02 sept  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering
   Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering

 za 08 sept  Berlerode  15.00 uur  Woord- en Communieviering
   Heeswijk  19.00 uur  Eucharistieviering
 zo 09 sept  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering / Ziekenzondag
   Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering / Ziekenzondag
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering / Gildemis

Wij willen u erop attenderen dat wijzigingen altijd mogelijk blijven. U kunt de meest recente gegevens in de Brug
bij de kerkberichten vinden evenals op de website bij de agenda.

Opgeven misintenties
 
Berlicum/Middelrode
Een intentie voor een dierbare overledene kunt u aan
het parochiesecretariaat doorgeven vóór donderdag
ochtend 11.30 uur. Dan is het mogelijk om deze nog mee
te nemen voor plaatsing in de Brug de week erop.
Hoeft de intentie niet in de Brug geplaatst te worden,
dan is aanleveren op donderdag voor 11.30 uur, vooraf
gaand aan het voorlezen in het weekend in de kerk,
voldoende.

Dinther
Er kan op een bijzondere wijze voor iemand gebeden
worden tijdens de vieringen in de kerk. U kunt dit opge
ven bij het locatiesecretariaat van Dinther in cc Servaes.
Het secretariaat is iedere dinsdag geopend is van 19.00
uur tot 20.00 uur.
Er wordt een bedrag van € 11,- per intentie gehanteerd
om mee te bouwen aan onze geloofsgemeenschap.
Wilt u dat uw intentie opgenomen wordt in de kerkbe
richten die verschijnen in De Brug, dan dienen deze drie
weken te voren ingeleverd te zijn.
Er liggen voorgedrukte enveloppen voor de misintenties
in de kerk.


Heeswijk
Intenties voor de vieringen kunt u opgeven tijdens het
wekelijkse spreekuur in het parochiebureau op woens
dag tussen 19.00 uur en 20.00 uur, of door het ingevulde
intentie-formulier daar in de brievenbus te doen.
Intenties die zijn opgegeven tijdens het spreekuur of
vóór het spreekuur in de brievenbus zijn gedaan (dus
vóór woensdag 19.00 uur), worden die avond  met de
kerkberichten opgestuurd naar de Brug. Maar let op:
deze kerkberichten worden pas geplaatst in de Brug van
de week daarna.
 

Loosbroek
Misintenties kunnen worden opgegeven op de pastorie
bij Annie van Santvoort, tel. 0413 229345 of bij Riet
Bronts, tel. 0413 229418 of tijdens het spreekuur op de
pastorie op donderdag van 18.30 uur tot 19.30 uur.
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Amnesty: Het recht om te fietsen
 
Brabant is prachtig om te fietsen en met het mooie weer van de afgelopen tijd springen we graag weer op de fiets
voor een tochtje. Een Nederlander heeft gemiddeld 1,3 fiets in de schuur staan waar we zo’n 2,5 kilometer per dag
mee rijden. Heel normaal voor ons. 
Hoe anders is het voor Dzmitry Paliyenka in Wit-Rusland. Hij is pas 23 jaar en in plaats van dagelijks op de fiets
springen om te werken of te studeren, zit hij al een jaar onterecht in de gevangenis. Wat hij gedaan heeft?  Hij
demonstreerde voor het recht om ongehinderd door de straten van de hoofdstad Minsk te kunnen fietsen. Door
verzonnen aanklachten zit Dzmitry vast, geregeld in eenzame opsluiting en hij mag niet vrijuit contact hebben met
zijn vader en zijn advocaat. Door zijn astma en een open wond die niet werd behandeld, verslechterde hij. Het
laatste dat we weten is dat hij uiteindelijk naar een ziekenhuis voor gevangenen werd gebracht.
Voor Dzmitry schrijft de lokale groep van Amnesty International deze keer, met een oproep om hem vrij te laten
en hem goed te behandelen. Wanneer je een rondje van een kwartier op je fiets maakt, is dat precies de tijd die
nodig is om eens per 2 maanden brieven te schrijven en zo te helpen onschuldige mensen vrij te laten. En het
werkt. In 2016 werden door deze schrijfacties wel 600 mensen vrijgelaten.
 
Ook schrijven we voor Jiang Tianyong uit China die mensenrechtenadvocaat is. Hij zit na mishandeling en jaren
lange pesterijen vast en het gaat erg slecht met zijn gezondheid. Hij heeft geen contact met zijn advocaat. Het enige
dat hij wilde is opkomen voor de rechten van mensen. 
 
Geef 15 minuten van je tijd om brieven voor deze mensen te schrijven. Het hoeft maar eens per 2 maanden, met
de lokale schrijfgroep. Neem hiervoor contact op met Annelie Smits, contactpersoon in Berlicum. Tel. 073-8500560
of mail: anneliesmits@hotmail.com.

Bereikbare zorg in Zimbabwe
 
Op 25 en 26 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte
in de kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor
een bijzonder project omdat voor de allerarmsten in
Zimbabwe medische zorg onbereikbaar is.
Er zijn dringend 2 auto’s nodig voor de armste regio van
Zimbabwe waar een team vanuit het afgelegen Silobela
ziekenhuis diep in het binnenland kinderen en jongeren
met een beperking opspoort en de juiste zorg geeft.
De kerken van de H. Augustinusparochie in Middelrode,
Heeswijk, Dinther en Loosbroek vragen om een gulle gift
tijdens de collecte in de vieringen van 25 en 26 augustus.
Bent u dat weekend toevallig niet in de kerk dan kunt u
ook een gift doneren op NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v.
MIVA Den Bosch.
Meer weten? Ga naar www.miva.nl.
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Berlicum - Middelrode
Sacramentskerk, Driezeeg 38, 5258 LE  Middelrode
Parochiecentrum De Rots, Kerkwijk 44a, 5258 KC, Berlicum
Secretariaat bereikbaar elke werkdag van 09.30 tot 11.30 uur
Mailadres: berlicummiddelrode@parochieheiligeaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar: 073-5031215
In geval van nood 24 uur per dag bereikbaar via 073-5031215

Schoffelploeg Middelrode
 
Wat ziet het kerkhof er toch altijd netjes uit!
Dat is een veel gehoorde opmerking van bezoekers aan
het kerkhof bij het graf van hun dierbare overledenen.
Maar dit gebeurt niet vanzelf. Hiervoor is van eind maart
tot eind oktober een schoffelploeg van ongeveer acht
personen elke veertien dagen in de weer. Op donder
dagmorgen van half negen tot een uur of twaalf zijn ze
op het kerkhof om de boel netjes te maken. Om tien uur
is er koffie met iets lekkers en wordt er gezellig gebuurt.
Ook het kerkplein wordt door deze groep bijgehouden.
Verschillende leden zijn al meer dan twintig jaar vrijwil
liger en de werkgroep zou best wat versterking kunnen
gebruiken van jonge mensen rond de vijfenzestig of nog
jonger! Dus mocht u op donderdagmorgen een paar
uurtjes vrij hebben en vindt u het ook belangrijk dat het
kerkhof er netjes bij blijft liggen, kom dan gewoon een
keertje kijken en eventueel meehelpen. De werkgroep is
blij met elke hulp, want vele handen maken licht werk.
U kunt het secretariaat bellen voor meer info,
073-5031215.

 25 februari 2018 Lise van den Berg
 04 maart 2018 Jeske Ploegmakers
 22 april 2018 Jolie Schellekens

 24 januari 2018 Tiny Wijgergangs 94 jaar
 12 maart 2018 Hans Boselie 71 jaar

Voor wie de klokken luidden...
 
Door het doopsel zijn in onze geloofsgemeenschap     
opgenomen:

 
Door de dood hebben we afscheid genomen van: 

 

Openingstijden secretariaat vakantieperiode
 
Vanaf 7 juli tot en met 19 augustus is het secretariaat in
Berlicum/Middelrode gesloten.
Telefonisch blijft de parochie bereikbaar onder nummer
073 503 1215. Verder kunt u ook in vakantietijd mailen.
Tweemaal per week wordt de mail gecheckt en worden
de brievenbussen geleegd. 
Vanaf 19 augustus is het secretariaat weer geopend van
maandag tot en met vrijdag van 9.30 uur tot 11.30 uur.
 

Korte terugblik vastenactie
 
Op de eerste plaats een hartelijk dank voor al diegenen
die de vastenzakjes door het hele dorp huis aan huis
bezorgd hebben.
Terugkijkend hebben we op het Mercuriusplein weer
leuke contacten gehad en heeft  het infokraampje op het
winkelplein € 246,67 opgebracht .
De inhoud van de ingeleverde vastenactiezakjes be
droeg € 1.822,92 ( inclusief  spaardoosjes eerste com
municantjes) - in de vastenzakjes zat € 1.228,00 aan
toezeggingen via de eenmalige machtiging en de eerste
telling van de vastenactieopbrengst komt uit op
€ 3.289,59; dat is een goed resultaat - een definitieve
opbrengst volgt pas na de zomer.
Hartelijk dank voor uw steun aan de bewoners van het
Nilgiri Hills, Ootdistrict  in India.

...als u geen vervoer hebt naar de kerk in Middelrode,
het secretariaat het voor u kan regelen.

...als u graag bezoek vanuit de parochie wilt ontvangen,
het secretariaat u in contact kan brengen met de
werkgroep.

...op 8 juli de Amnesty schrijfgroep weer aanwezig is in
de kerk.

Wist u dat ...
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Dinther
Sint Servatiuskerk, St Servatiusstraat 1, 5473 GA Dinther
Parochiespreekuur in cc Servaes, Raadhuisplein 24
elke dinsdag 19.00 tot 20.00 uur
Mailadres: dinther@parochieheiligeaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar: 06-24370625
In geval van nood: Pastor Joost Jansen: 06-50564738

Uitloting obligaties 2018

In 2009 heeft het parochiebestuur van de parochie St.
Servatius te Dinther een obligatielening uitgegeven voor
de restauratie en het behoud van de St. Servatiuskerk.
Jaarlijks wordt 10 % van deze lening afgelost.
Daartoe heeft Notariskantoor Wedemeijer & Dielissen
in april 2018 de volgende obligatienummers uitgeloot:
24, 25, 33, 45, 65, 87, 94, 96, 111, 119, 126, 131, 134, 137,
151, 157, 160, 166, 170, 182, 183, 189, 194, 196, 203, 255,
257, 273, 274, 276, 297, 299, 314, 328, 329, 333, 334, 342,
346, 358, 363, 371, 375, 376, 399, 408, 413, 418, 419, 466,
470, 471, 479, 496, 506, 509, 511, 526 en 582.
 
Als uw obligatie is uitgeloot kunt u € 50,-- terugkrijgen
als u de obligatie vóór 1 september 2018 inlevert bij Jo
van Hemmen, Julianastraat 7 in Dinther.
Op uw rekening wordt dan € 50,-- gestort.

Een andere mogelijkheid is om dit geld te schenken aan
“Stichting behoud kerkgebouw St. Servatius Dinther”, die
is opgericht met het doel financiën te werven voor het
gebouw. Uw geld wordt dan gegarandeerd goed besteed
aan het onderhoud van onze monumentale kerk.
Als u dit wilt, hoeft u verder niets te doen.
 
Wilt u de “Stichting behoud kerkgebouw St. Servatius
Dinther” extra steunen, dan kan dat door een gift op
rekeningnummer NL24RABO 0152 8091 55

Tuinfeest
 
Traditiegetrouw is er ieder jaar weer een grootse hap
pening met zang, dans en muziek in de Ontmoetingstuin,
waar jong en oud in een ongedwongen en feestelijke
setting bijeen komen. De voorbereidingen voor dit
mooie dorpsfeest zijn in volle gang.
Noteer zondag 8 juli in uw agenda!

18 maart 2018 Lauren van der Heijden
25 maart 2018 Floor Kuijpers

Onze dopelingen zijn
 

 

Heilig Hartviering
 
Op de derde zondag na Pinksteren is er in onze geloofs
gemeenschap een viering in de openlucht bij gelegen
heid van het Hoogfeest van het Heilig Hart. Paus Pius IX
schreef het feest in 1856 voor heel de RK-Kerk voor.
Dit jaar is de eucharistieviering ter gelegenheid van het
Hoogfeest van het Heilig Hart op zondag 10 juni om 10.45
uur bij het Heilig Hartbeeld op Den Dolvert.
Als het weer het niet toelaat dit buiten te vieren is de
viering natuurlijk in onze Sint Servatiuskerk.

18 februari  Marie Vissers-Wijgergangs  100 jaar
06 maart Clazien v/d Heijden-Schellings    92 jaar
14 maart Wim van Doorn    92 jaar
22 maart Ad van Oorschot    76 jaar
23 maart Martien van Genugten    76 jaar
29 maart Piet van Kessel    91 jaar
19 april Cees van den Brand    84 jaar
07 mei Toos de Laat-van Oss    80 jaar
08 mei Jaan Goossens-Swanenberg  100 jaar

Wij namen afscheid van
 

Mogen zij voortleven in vrede en geluk bij God.
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Heeswijk
H. Willibrorduskerk, Hoofdstraat 80, 5473 AS  Heeswijk
Parochiespreekuur elke woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur
Mailadres: heeswijk@parochieheiligeaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar: 0413-291315 of 0413-296341
In geval van nood: 06-50564738, bgg: Abdij van Berne: 0413-299299
Lichtpunt:heeswijkl@parochieheiligeaugustinus.nl/ t.a.v.lichtpunt

Kerkschoonmaakgroep
 
Elke veertien dagen wordt onze kerk gedweild, geveegd,
gestoft en gezogen door een aantal vrijwilligers.
Maria van Schijndel is de coördinator van deze
schoonmaakgroep. 
De groep bestaat uit tien vrijwilligers, negen vrouwen en
één man. Deze vrijwilligers zijn onderverdeeld in vier
groepen van twee of drie personen die ieder trimester
twee keer per maand de kerk schoonmaken.
Ook poetsen zij de sacristie en de Mariakapel.
Met Kerst, Pasen, Pinksteren, Eerste Communieviering
en Vormselviering krijgt de kerk een extra poetsbeurt.
De schoonmaakgroep werkt in goede harmonie samen
en zorgt er iedere keer weer voor dat de parochianen in
een “spik & span” schone kerk terecht kunnen.

21 feb 2018 Elly van Lokven-de Mol 64 jaar
22 feb 2018 Christien Horsten 62 jaar
01 mrt 2018 Joost van Beekveld 21 jaar
27 apr 2018 Jo Bissels 81 jaar

Lief en Leed
 
Overleden:

Paaspakketten Lichtpunt
 
Op zaterdag 10 maart hield Lichtpunt bij de Jumbo een
inzamelingsactie van levensmiddelen. Al deze levens
middelen werden gebruikt voor het maken van Paaspak
ketten voor gezinnen in Heeswijk, Dinther en Loosbroek
die wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Aan deze actie werkten ook een aantal vormelingen mee.
Tijdens hun voorbereiding op het Vormsel zetten alle
vormelingen zich in het kader van het project M25
(Matteus 25) in voor hun naaste. Jezus heeft ons immers
geleerd om barmhartig te zijn voor elkaar en op deze
manier leren de vormelingen hoe zij zich in kunnen
zetten voor hun hulpbehoevende medemensen.
Enthousiast hebben de jongeren meegeholpen en ze
wisten veel mensen er toe te brengen om een of meer
dere boodschappen van het aangeboden lijstje te kopen
en af te geven bij de kraam.
Bij het inpakken van de pakketten hielpen ze ook weer
mee. Het resultaat was boven verwachting! Daarnaast
mochten we ook nog de gaven ontvangen van enkele
instellingen uit Heeswijk. Uiteindelijk hebben we 50
goedgevulde Paaspakketten kunnen samenstellen.
Vlak voor Pasen zijn deze rondgebracht door de leden
van de werkgroep Lichtpunt.
Wij bedanken de Jumbo, de vormelingen en alle andere
gulle gevers die hebben bijgedragen aan deze geslaagde
actie!

Palmpasenviering communicanten Heeswijk/Dinther/Loosbroek
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Loosbroek
Sint Antoniuskerk, Dorpsstraat 51, 5472 PJ Loosbroek
Parochiespreekuur elke donderdag van 18.30 tot 19.30 uur
Mailadres: loosbroek@parochieheiligeaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar: 0413-229345
In geval van nood: 0413-229345

23 februari Janus Langens 79 jaar
21 maart Dora Hurkmans - van Duijnhoven 76 jaar

Overleden:
 

 

Fruitactie Palmpasen
 
Op 23 maart jl. vulden de kinderen van groep 4 samen
met de vrijwilligers van de ziekenbezoekgroep 60 zakjes
met fruit en paaseieren ter gelegenheid van Palmpasen.
Vanaf 19 maart hadden alle kinderen van de St. Albertus
school fruit mee mogen brengen. De ziekenbezoek
groep kocht bij wat nog nodig was. De kinderen vonden
het leuk om te doen. Toen alle zakjes gevuld waren,
kregen de kinderen uitleg van pastor Frank van Roer
mund over de Goede Week.
Na schooltijd gingen de kinderen met de vrijwilligers de
zakjes brengen naar zieke mensen, naar mensen met
beperkingen en naar de oudsten van onze geloofsge
meenschap.

Vastenactie, spaardoosjes kinderen €   63,00
Vastenactie € 438,00
Hugo vd Broek, Brazilië € 147,00
Week vd Nederlandse Missionarissen € 110,00
MIVA (MissieVerkeersMiddelenActie) € 200,00
Wereldmissiedag Kinderen €   50,00
Wereldmissiedag € 138,00
Adventsactie € 140,00

MOV - werkgroep
 
Deze werkgroep, bestaat al meer dan 10 jaar uit Anneke
Cornelissen, Annie van Santvoort, Marietje v.d. Locht en
Lenie van Krieken en vraagt ongeveer om de 2 maanden
aandacht en/of bijdragen voor de Derde Wereld en voor
de wereldvrede.
De meesten van ons leven in (grote) welvaart. Het is goed
dat we daarvan wat delen met minderbedeelden in de
wereld. Ook voor kinderen is het goed te ontdekken, dat
sommigen in de wereld veel minder hebben dan zij en
om van jongs af aan te leren delen. Het bedrag, dat de
laatste keer bijeen is gebracht wordt per actie hieronder
vermeld.
Via het parochieblad, de weekbladen, de parochieweb
site en de plaatselijke nieuwsbrief brengt deze werk
groep de acties onder de aandacht t.a.v. de projecten in
de Derde wereld, die via onze R.K. Kerk/ Bisdom en de
Abdij van de Norbertijnen te Heeswijk worden aanbevo
len.
De Vastenactie is van alle acties de grootste; 40 dagen
voor Pasen start deze. Via een hongerdoek en posters
in de kerk wordt hiervoor aandacht gevraagd en ook via
de media. Er worden zakjes huis aan huis bezorgd om
geld in te zamelen voor het gekozen doel en spaardoos
jes aan de kinderen meegegeven via school. Deze keer
was de opbrengst voor India, een project van de Abdij
van Berne. De laatste 2 jaar wordt gevraagd of de
mensen deze zakjes met een bijdrage zelf in willen leve
ren. In september wordt aandacht gevraagd voor de
Vredesweek.

De werkgroep werkt nauw samen met die van Heeswijk,
Dinther en Berlicum/Middelrode.Een mooi paasstuk van de werkgroep bloemsieren
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Kinderhoekje

Maak een mini-vlieger
 
Benodigdheden:
 
-          3 plastic of kartonnen rietjes
-          1 stevig vel gekleurd papier (A4)
-          Lijm + knijper
-          Katoendraad (50-60 cm)
-          Schaar
-          Pen en liniaal
 
Teken met de pen en liniaal een vliegervorm op het
papier en knip de vorm uit. Zorg dat de vorm in de
lengte niet hoger wordt dan de lengte van het rietje. Deuk
1 rietje tussen 2 vingers in, iets boven het midden. Doe
hetzelfde met het tweede rietje, maar dan in het midden.
Lijm de geplette delen op elkaar en zet er een knijper op.
Laat de lijm goed drogen. Knip het derde rietje in stukjes
van ca 3,5 cm. Knoop de draad om elk stukje met een
tussenruimte van 5 tot 10 cm. Knoop de bovenkant van
de draad vast aan het horizontale rietje van het gelijmde
kruis. Plak het kruis vast op de achterkant van het vlie
gerpapier en laat goed drogen. Klaar is je vlieger!
 
Tip: Teken met een dikke viltstift een vrolijk of grappig
gezichtje op de voorkant van de vlieger.                           
                    

Jeugdkoor De Vrolijke Noot
Kom er ook bij!
 
Het nieuwe jeugdkoor dat in oktober is gestart heeft nu
een naam en een logo: De Vrolijke Noot!
Elke woensdagavond om 19.00 uur repeteren kinderen
uit Dinther en Heeswijk samen met dirigente Lieke
Beirnaert.
Hoe ziet de wekelijkse repetitie eruit? Natuurlijk worden
er liedjes geoefend. Daarnaast zijn er stemoefeningen
en muziekspelletjes, maar de kinderen leren ook de
verschillende muzieknoten en ritmes. Goed leren zingen
en plezier in het samen muziek-maken staan voorop.
 
Ben je benieuwd hoe het is om in een koor te zingen?
Of wil je gewoon kijken of De Vrolijke Noot ook iets voor
jou is?
Kom dan een keer naar de repetitie in het Willibrord-
centrum in Heeswijk en ervaar zelf hoe leuk het is om
samen te zingen.
Voor meer informatie kun je terecht bij:
Jeannette Dekker
j.dekkerhome@home.nl of 0413 293223

vakantieschool zomer fototoestel spelen
daguitstap hotel kamperen vakantie
caravan zon toerist rugzak
reiskoffer reis camping tent
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Communicanten Heeswijk Communicanten Berlicum/Middelrode

Vormelingen Loosbroek Vormelingen Heeswijk en Dinther

Communicanten Loosbroek

Vormelingen Berlicum-Middelrode

 

   Allemaal
 

 

  van harte 
 

 

gefeliciteerd!
 

                                                                           Fotografie:                   Alette Fotografie              Christel Pennings-Emans


