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Foto voorkant: Torentje kerk Berlicum/Middelrode

Afscheid pastor René Janssen

Bijna twee jaar was pastor René Janssen werkzaam in de
Parochie Heilige Augustinus. Trouw was hij om de drie
weken present.
Hij was lid van het pastoresteam, was voorganger in
eucharistievieringen, doopte kinderen, hij was een   
stimulator binnen het taakveld diaconie, had visie, was
betrokken bij het wel en wee van de parochianen en
bracht mensen samen. Zijn pastorale activiteiten
combineerde hij met zijn werk als wiskundedocent. Maar
de zorgcrisis eind vorig jaar van zijn beide ouders, lever
de hem een stevige extra zorgtaak op. Zijn leven en zijn
agenda veranderden dermate, dat hij helaas heeft
moeten besluiten het werk in onze parochie te beëindi
gen. Heel erg jammer.
 
Zondag 10 juli
Op deze dag ging René nog voor in twee vieringen.
Eerst in de H.Antoniuskerk te Loosbroek en daarna als
allerlaatste in de St Servatiuskerk te Dinther.
Op beide plekken werd natuurlijk aandacht besteed aan
zijn afscheid. In Loosbroek deed Toon de Mol een mooi
dankwoordje en in Dinther spraken Jasper Leerssen
(locatieraad Heeswijk-Dinther), Karin van der Heijden
(parochiebestuur) en Isabel van Baal (pastoresteam)
hem toe in lovende bewoordingen. De woorden gingen
vergezeld van het overhandigen van attenties. 
Kerkgangers namen ook afscheid van hem.
 
De parochie bedankt pastor René voor de bijzonder
prettige samenwerking, wij steken hem een hart onder
de riem bij de zorg voor zijn ouders en wij wensen hem
voor de toekomst het allerbeste toe.

Oekraïense gasten in kerk Loosbroek
 
Zondagmorgen 26 juni 2022 is in de Loosbroekse kerk
door koor Servanto het Oekraïens volkslied “ Scedryk”
gezongen.
Dit lied werd vanuit de kerkbanken meegezongen door
een groepje Oekraïense moeders en kinderen, die in
gastgezinnen verblijven en ondersteund worden door
Lichtpunt. Het werd gezongen als steun voor de tragedie
die zich nu afspeelt in hun geliefde thuisland. Een warm
welkom aan de gasten was er door de voorganger in het
Engels met tevens uitleg over wat een woorddienst hier
inhoudt.
 
In de voorbede werd er gebeden voor vrede en spraken
we ons medeleven uit met de Oekraïense bevolking.
De moeders met kinderen volgden de dienst en er was
na afloop koffie/thee en fris met een koekje voor hen en
alle andere kerkgangers.
Door de gasten werden hartverscheurende verhalen
verteld over hun gezinnen en hun familieleden die
noodgedwongen van elkaar zijn gescheiden en over
jonge mannen die ten strijde moeten.
Na de viering lieten de kerkgangers zien dat ze de
blauwgele armbandjes, die de kinderen maken, graag
kopen voor het Rode kruis in Oekraïne. De opbrengst
wordt besteed aan opbouw en hulp, wanneer dit weer
mogelijk is.
Tot slot zongen onze Oekraïense gasten een eigen
volkslied als dank voor de kerkgangers.
Mocht u een blauwgeel armbandje willen kopen voor
€ 5,-, dan kan dat via Ria vd Wijst.
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Aan de inhoud wordt de grootst mogelijke
zorg besteed, maar de ervaring leert dat
fouten nooit helemaal zijn te voorkomen.

Vakantie
 
Binnenkort begint voor u de zomervakantie of is die misschien
al van start gegaan.
Het is een periode van allerlei mogelijke schakeringen tussen
twee uitersten in: de een kijkt er smachtend naar uit, de ander
schiet op voorhand in de stress bij de gedachte eraan. De
verschillen kunnen groot zijn, ook financieel: het ene kind is
blij dat het een keer in een pannenkoekenrestaurant komt en
daarover op school kan vertellen na afloop van de vakantie,
het andere kind gaat met de ouders mee naar Bali. Vakantie
legt verschillen bloot. Maar wat overeenkomt is het verlangen
naar nieuwe ervaringen.
 
De mooiste verhalen vind ik die gebaseerd zijn op onverwach
te ervaringen. Wijk daarom tijdens je vakantie eens af van de
geplande route, loop eens door de kleine straatjes in plaats
van door de hoofdstraat als je in een stad bent. Kijk ook eens
omhoog in plaats van alleen voor je uit. Sta eens stil en doe je
ogen dicht en luister naar de geluiden om je heen. Welke
geuren ruik je? Zelf heb ik mooie herinneringen aan plaatsen
waarop ik gewezen ben door mensen uit de lokale bevolking.
Na het maken van een praatje kunnen ze je vaak wijzen op
bijzondere plekken waar je zelf niet op zou zijn gekomen. Dat
zijn mooie onverwachte ervaringen.
 
Maar niet al het onverwachte is prettig. Sinds de onverwachte
zorgcrisis van mijn beide ouders die eind vorig jaar uitbrak en
die mij een stevige extra zorgtaak heeft opgeleverd, zijn mijn
leven en mijn agenda aanzienlijk veranderd. Ik heb daarom
besloten mijn werkzaamheden in de parochie te beëindigen.
Mocht ik u persoonlijk niet meer zien, dan wil ik u in ieder geval
bedanken voor de prettige samenwerking en wens ik u het
allerbeste toe.
 
Maar nu is het eerst tijd om de gedachten te verzetten en op
vakantie te gaan als dat mogelijk is. Ik wens u fijne ervaringen
en mooie verhalen toe!
 
Pastor René Janssen
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Column: Oosterse wijsheden (1)
 
Veel mensen hoor ik de verzuchting slaken: ‘Wat leven
we toch in een onrustige wereld.’
Ook ik voel soms die onrust. De ene crisis volgt op de
andere. Oorlog en criminaliteit zijn aan de orde van de
dag. Om de innerlijke rust te hervinden grijp ik dan vaak
naar mijn lijst met oosterse wijsheden van filosofen die
reeds in de tijd voor Christus tot uitspraken kwamen die
je aanzetten tot diep nadenken. Ook u wil ik in enkele
columns een aantal wijsheden presenteren die u
mogelijk helpen de innerlijke rust te hervinden.
 

•   Confucius: ‘Een mens heeft twee oren en één mond
om twee keer zoveel te luisteren dan te praten.’

•   Mahatma Gandhi: ‘De aarde biedt voldoende om
ieders behoefte te bevredigen maar niet ieders
hebzucht.’

•   Lao-Tse: ‘Zwijgen leren we pas in de loop van ons
leven; spreken leren wij al eerder.’

•   Confucius: ‘De stilte is een vriend die je niet ver
raadt.’

•   Lao-Tse: ‘Behandel goede mensen goed. Behandel
niet-goede mensen ook goed. Zo komt goedheid
tot stand.’

•   Confucius: 'Hoe wilt u de dood begrijpen? U begrijpt
het leven niet eens.’

•   Boeddha: ‘Om innerlijke rust te vinden, moet je
afmaken waaraan je begonnen bent.’

•   Confucius: ‘Onze grootste overwinning is niet dat
we nooit falen, maar telkens als we struikelen weer
opstaan.’

•   Mahatma Gandhi: ‘Wie smaak vindt in het lezen van
goede boeken, is bij machte om de eenzaamheid
te dragen, waar dan ook en met groot gemak.’

•   Boeddha: ‘Er is geen weg naar geluk, geluk is de
weg.’

•   Confucius: ‘Een wijs mens zoekt het in zichzelf, de
dwaas zoekt het in anderen.’

•   Boeddha: ‘Een druppel tederheid is meer dan geld
en macht.’

•   Lao-Tse: ‘Vriendelijkheid in woorden schept
vertrouwen, vriendelijkheid in denken schept
diepzinnigheid, vriendelijkheid in geven schept
liefde.’

•   Lao-Tse: ‘Vrij zijn van wensen leidt tot innerlijke
rust.’

 
Laat deze wijsheden maar eens rustig op u inwerken.
 
Jan van der Krabben

Goed nieuws bericht
 
Germain Rukuki uit Burundi bracht de afgelopen 4 jaar
door in een kleine, propvolle cel, vanwege zijn inzet voor
de mensenrechten. Hij streed onder andere tegen
marteling in zijn land. In juli 2017 werd hij door tientallen
leden van de veiligheidsdienst opgepakt in zijn huis. Zijn
vrouw was  hoogzwanger. Hij werd veroordeeld tot 32
jaar gevangenisstraf. In januari 2019 schreven wij samen
met tienduizenden mensen wereldwijd brieven voor zijn
vrijlating. Hij kan nu eindelijk zijn jongste zoontje zien.
 
In Egypte is Esraa Abdel Fattah vrijgelaten. De 43-jarige
journalist en activist was een van de bekendste gezichten
van de Arabische Lente in 2011. Ze kreeg toen de bijnaam
Facebook girl en werd zelfs voor de Nobelprijs voor de
Vrede genomineerd. Na een golf van arrestaties in 2019
zat ze in voorlopige hechtenis. De huidige leider van
Egypte, president Abdul Fattah al-Sisi, treedt ongekend
hard op tegen mensen die er een afwijkende mening op
na houden. Esraa werd beschuldigd van het ‘verspreiden
van nepnieuws’ en samenwerking met een terroristische
groep. Wij schreven in juli 2021 voor haar vrijlating.
 
Wilt u ook brieven schrijven voor gevangenen?
Berlicum heeft een schrijfgroep voor Amnesty die elke
2 maanden in actie komt door het schrijven van brieven
voor mensen die onterecht gevangen worden gehou
den. Het hoofdkantoor in Londen selecteert gevangenen
waar vrijlating of onderzoek voor wordt verzocht. De
schrijfgroep krijgt vervolgens vanuit het hoofdkantoor
in Amsterdam de brieven door. De brieven zijn altijd
geschreven in de taal van het land waar deze naartoe
gestuurd worden. Om te zorgen dat iedereen weet wat
hij of zij onderschrijft, is er een Nederlandse vertaling bij
 
De schrijfgroep doet dit in samenwerking met de
Protestantse en Katholieke kerk in Berlicum en 
Middelrode. Voor aanvang of tijdens een dienst wordt
aandacht gevraagd voor de individuele gevallen door uit
te leggen wat er aan de hand is. Na afloop van de dienst
liggen de brieven met envelop en postzegel achter in de
kerk klaar. Je hoeft slechts je naam en adres in te vullen
en het adres waar het naartoe moet. Het kost je maar
enkele minuten werk.
Tevens bestaat de mogelijkheid om een abonnement te
nemen. Je krijgt dan elke 2 maanden de brieven gratis
thuisbezorgd. Je kun contact opnemen met Annelie
Smits: anneliesmits@hotmail.com.
 
We zijn ook op zoek naar vrijwilligers!
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Onder de toren
Op bezoek bij Betsie van Haaren
 
Op een mooie zomerse dag ben ik op bezoek bij Betsie van Haaren (68) in Loosbroek. Zij is een echte geboren en
getogen Loosbroekse, en woont haar hele leven al in Loosbroek. Betsie is getrouwd met Henk. Samen hebben ze
twee kinderen, en inmiddels ook vijf kleinkinderen.
Betsie was een jaar of 22 toen er een parochieraad kwam in Loosbroek. Aangezien ze van alle leeftijden iemand
daarin wilden hebben, werd Betsie gevraagd. Dat was het begin van haar betrokkenheid bij de parochie en die
betrokkenheid is altijd gebleven. De ene keer wat minder, de andere keer weer wat meer.

Toen Betsie bij de werkgroep gezinsvieringen zat, kwam
pastoor Lunter in Loosbroek. Toen hij een stapje terug
moest doen vanwege zijn gezondheid vroeg hij aan de
werkgroep om de lezingen voor te bereiden en te lezen.
Dan hoefde hij zelf alleen het hoognodige tijdens de
viering te doen. Hij stelde Betsie voor om zelf eens een
overweging te schrijven. Betsie: “Ik zei: dat kan ik toch
niet?, waarop hij antwoordde: maak er maar eens een
en dan kom je maar hier”. Dat heeft ze toen een paar
keer gedaan tot het moment dat er een andere pastoor
kwam en het niet meer hoefde. Ze had er even van
mogen “proeven”, maar liet het verder rusten. 
 
Vanuit het dekenaat kwamen er op een gegeven
moment de toerustingscursussen. In eerste instantie
hield ze dat nog af, maar toen er na de zoveelste keer
aan haar gevraagd werd of zij niet óók een toerustings
cursus wilde gaan volgen, heeft ze dat tóch gedaan en
na afloop daarvan is ze mee gaan helpen met de
woorddiensten die toen in opmars kwamen.
 
En tot op de dag van vandaag doet zij dat nog steeds. Als
het haar beurt is maakt ze een eigen overweging. Met
de handreikingen van Pastoor Lunter en wat ze in de
toerustingscursus geleerd heeft. Op het internet zoekt
ze vaak naar onderwerpen die haar aanspreken.

 
“Daar haal ik dan een stukje uit en ik maak daar met mijn
eigen visie en vanuit mijn eigen gevoel een overweging
van”, aldus Betsie. “Dat werkt ook het beste. Dan kun je
het veel beter overbrengen naar de mensen toe”.
Ze heeft wel eens een overweging van iemand anders
gebruikt, maar achteraf had ze daar toch geen fijn gevoel
bij. “Het is toch anders als het uit jezelf komt”, zegt Betsie.
 
Ook is ze actief bij het Rozenkrans bidden in de mei
maand. Hoewel ze soms maar met een klein groepje zijn,
is het een fijn gevoel om samen te bidden. Het geeft toch
een soort van samenhorigheid.
 
Betsie is naast de kerk ook nog actief bij het Lichtpunt
HDL, een instantie die praktische hulp biedt aan minder
bedeelden. Daar heeft ze vooral een ondersteunende
rol. Dingetjes regelen, bijvoorbeeld ervoor zorgen dat
mensen de kerk in kunnen voor de levensmiddelenactie.
“Echt fysiek meehelpen kan ik niet meer”, zegt Betsie.
Want de laatste jaren is er bij Betsie een evenwichts
stoornis ontstaan. Daar moet ze altijd rekening mee
houden. Gelukkig kan ze nog veel dingen op haar eigen
manier doen.
 
Ondanks de hinder van haar beperking staat ze positief
in het leven. Ze geniet volop van haar kinderen en
kleinkinderen, die allemaal lekker in de buurt wonen. Ze
borduurt kaarten, houdt van puzzelen en lezen en kijkt
graag samen met Henk naar een mooie film. Ze hoopt
zich nog lang in te kunnen zetten voor de parochie:
“De mensen geven zelf aan dat ze het fijn vinden dat er
nog woorddiensten zijn. En zolang de mensen het fijn
vinden, zal ik het blijven doen”, aldus Betsie.
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De genoemde personen zijn in dezelfde volgorde van
links naar rechts op de foto te zien; Theo de Mol ont
breekt helaas.

Spiritualiteitsavond in Loosbroek
Thema: Een wereld van verschil
vrijdag 14 okt. 2022 van 20.30 tot 22.00 uur in de kerk
 
De avond wordt opgeluisterd met zang van Loosbroekse
jongeren en er zijn zelfgemaakte handwerkartikelen van
Ingrid Habraken te koop met opbrengst voor het Vicki
Brownhuis in Den Bosch (een ontmoetingsplek voor     
iedereen, die met kanker in aanraking komt).
Sinds 2014 is er jaarlijks met succes zo’n spiritualiteits
avond in de vorm van “Loosbroek draait door”.
 
De gespreksleider is deze keer Mieke Dobbelsteen en de
gasten zijn:
* Anne-Marie van Graafeiland- van Heck (verschillen in 
       leefwerelden)
* Johan van Rijswijck (jezelf blijven en talenten                 
       ontwikkelen)
* Erik Verkuijlen (momenten van verwondering).
 
Aansluitend is er een informeel samenzijn met een hapje
en een drankje om wat na te praten.
Van harte welkom!
 
Spiritualiteitsgroep Loosbroek:
Gert-Jan van Heck, Riejan Vinkhuyzen, Rian Heerkens,
Angelique van den Boom, Ingrid Sigmans en
Ria van der Wijst.

Rommelmarkt geloofsgemeenschap
Loosbroek 
 
De markt is gepland op 10 september tussen 10.00 uur
en 14.00 uur op het parkeerterrein van Lunenburg
Events & More. Parkeerterrein voor auto’s wordt ter
plaatse aangegeven.
De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van het
vastgoed (kerk, begraafplaats, pastorie en pastorietuin)
van de geloofsgemeenschap Loosbroek.
Half augustus wordt definitief bepaald of de markt kan
doorgaan i.v.m corona.
In de media zal dat dan op verschillende fronten
aangegeven worden.

Leden locatieraad Loosbroek

Cor Gloudemans Coördinator, speciale acties,
beheerszaken

Eva Buné Secretaresse
Toon de Mol Budgethouder
Theo de Mol Vastgoed, speciale acties
Ria vd Wijst Diaconie Lichtpunt, tuin, begraafplaats
Martien v Boxmeer Liturgische aangelegenheden

Dagelijks bestuur

Ria Bronts Misintenties, administratie, bloemsieren
Nellie Langens Ziekenbezoekgroep
Betsie van Haaren Diaconie Lichtpunt, liturgie
Marietje vd Locht MOV (Missie Ontwikkeling Vrede)

Overige leden
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Coördinator: Hans Boldewijn
Tot april 2017 was ik lid van het parochie-
bestuur R.K. Parochie Sint Norbertus. Na de
fusie werd ik coördinator van de locatieraad

Berlicum/Middelrode. Het fusie  proces, het afbreken
van de Petruskerk en het opnieuw inrichten van de open
plek heeft veel energie en overleg gekost. Een bezoek
aan het “Petrushofje” is zeer de moeite waard.

Namens het pastoraat: Jan van Hasselt 
Ik woon in Middelrode. Ik werk, na lange jaren
in het onderwijs gewerkt te hebben, nu als
vrijwilliger vooral in de parochie. Ik heb     

verder aardigheid in onder andere tuinieren en kijken
naar insecten. Ik ben wat dat betreft nooit klaar.

Namens de administratie: Jozef Pennings 
Geboren en getogen in Berlicum. Eerst als
ondersteuning om de jaarrekening mee op
te maken. En nu al enkele jaren verzorg ik de
administratie van Berlicum/Middelrode.  Ik zorg dat de
facturen betaald worden en incasseer de kerkbijdrage.
Dit verwerk ik in de totale administratie van de Parochie
Heilige Augustinus.

Namens de kosters: Lieke Welten 
Ik probeer met de andere leden mede zorg
te dragen voor de gemeenschap Berlicum/
Middelrode in de Augustinusparochie.
Samen met de andere kosters zorg ik ervoor dat de kerk
er van binnen netjes uitziet en dat alles rondom de 
vieringen goed verloopt.

Namens de werkgroep Gebouwen en
Vastgoed: Rien Snijders
Sinds 1965 woon ik, afkomstig uit Eindhoven,
samen met mijn gezin met veel plezier in

Middelrode. Van de vier kinderen (en twee klein-
kinderen) wonen er drie in de nabije omgeving en een
(en kleinkind) in het buitenland. Na beëindiging van mijn
vrij arbeidsintensieve loopbaan heb ik gekozen voor
twee vrijwilligersactiviteiten: sport (volleybal) en kerk
(vanaf 1998). Samen met collega Guus Welten heb ik het
beheer over de kerk Middelrode, de verhuurde pastorie
en de begraafplaats. Daarnaast doe ik kleine werkzaam
heden die je tegenkomt.

Namens het Petruskoor: Rien van Doorn
Sinds augustus 2021 vertegenwoordig ik het
gemengd kerkkoor Sint Petrus. Bij dit koor
zing ik vanaf 1976 met veel plezier omdat de
eenheid uniek te noemen is. De komende periode hoop
ik weer mijn steentje bij te kunnen dragen aan de     
locatieraad.

Namens de parochiële bezoekgroep: 
Theo van Helvoort 
Sinds 1975 wonen wij in wijk De Haashoeve.
Ik ben coördinator van de parochiële bezoek

groep en dus verbonden met onze geloofsgemeen
schap. Als groep verzorgen wij jaarlijks de ziekenzondag
en na de viering komen we gezellig bij elkaar in de
Moerkoal. Eén keer in de maand bezorgen wij “het
bloemetje van de maand” bij onze zieken in onze geloofs
gemeenschap. Ook als voorganger van de werkgroep
Woord- en Communiediensten mag ik enkele keren in
het jaar de vieringen in de kerk mee verzorgen. Sinds
2000 ben ik met pensioen en daarvoor was ik directeur
van de Theresiaschool.

Namens werkgroep Avondwake/
Allerzielen en GSM-team: 
Trix van den Akker 
Ik ben al sinds 1980/81 vrijwilliger. Eerst als

leidster van het kinderkoor en vervolgens lector. Ook
verzorgde ik mede de avondwake en was voorganger bij
woord- en communiediensten. Momenteel ben ik alleen
nog actief bij de werkgroep avondwake (helaas wordt er
minder naar gevraagd) en het verzorgen van de lichtjes
avond in Berlicum op de begraafplaats in november. Ook
ben ik lid van het GSM-team. Het team bestaat uit vijf
personen die afwisselend een week de parochietelefoon
thuis hebben en zo zorgen dat de parochie 24 uur per
dag bereikbaar is.

Namens de Woord- en Communie
diensten: Wim Hendriks 
Het is intussen al weer jaren geleden, toen
het beschikbare aantal priesters terugliep en
dat de werkgroep Woord- en Communiediensten in het
leven geroepen werd. Ik mag me als coördinator van
deze werkgroep gelukkig prijzen met de trouwe mede
werkers: de voorgangers en de lectoren.
Het is mijn taak om eenmaal per maand de planning
voor de bemensing van de vieringen rond te krijgen,
verder contacten te onderhouden met onder andere de
pastoraatsgroep. Als zodanig maak ik ook deel uit van
de locatieraad en heb daar mijn inbreng.

Locatieraad Berlicum/Middelrode
De leden stellen zich aan u voor
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Overzicht vieringen Parochie Heilige Augustinus
Het is raadzaam om voor de actuele stand van zaken voor alle vieringen de website, de digitale nieuwsbrief, MijnRKK-app,
Facebook en/of de kerkberichten in weekblad De Brug in de gaten. 
 

 za 30 juli  Berlerode Berlicum  15.00 uur  Eucharistieviering
 zo 31 juli  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering
 vijfde zondag  Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 zo 07 aug  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering

 za 13 aug  Berlerode Berlicum  15.00 uur  Eucharistieviering
 zo 14 aug  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering
 viering Maria  Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering
 Tenhemelopneming  Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 za 20 aug  Berlerode Berlicum  15.00 uur  Eucharistieviering
 zo 21 aug  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering
    Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering
    Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 zo 28 aug  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering
 MIVA-zondag en   Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering
 Augustinuszondag  Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering  

 zo 04 sept  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering
 Wereldgebedsdag  Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering
 voor de Schepping  Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 zo 11 sept  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering
 Ziekenzondag  Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering 
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Gildemis Sint Barbara

 zo 18 sept  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Gildemis Sint Joris
 Vredeszondag  Loosbroek   09.30 uur  Woord- en Communieviering 
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering

 zo 25 sept  Berlicum/Middelrode  geen viering  
 Parochiedag  Loosbroek  10.00 uur  Eucharistieviering voor de hele parochie
   Heeswijk-Dinther  geen viering  

Dit rooster loopt tot eind september. 
Bij het sluiten van de kopijdatum op 1 juli heeft het pastoresteam nog geen beslissing kunnen nemen over
het rooster na september. Veranderingen hebben te maken met het vertrek van pastor René Janssen,
waardoor de verhouding eucharistie/woord- en communieviering anders komt te liggen.
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Metten en lauden zondag 08.00 uur
Metten en lauden weekdagen 07.00 uur
Eucharistieviering zondag  10.30 uur
Eucharistieviering weekdagen 12.15 uur
Vespers elke dag  18.00 uur

Gebedstijden in de Abdij
 

 

Oktober - Rozenkransmaand
 
In oktober, Rozenkransmaand, is er in De Rots iedere
maandag om 19.00 uur het Rozenkransgebed.
 
In Loosbroek is dit alleen op de eerste dinsdag van
oktober om 19.00 uur in de Mariakapel van de kerk.

Plaats Datum  Tijdstip

Heeswijk-Dinther 30 okt Allerheiligen 10.00 u

Berlicum/Middelrode  2 nov Allerzielen 19.00 u

Heeswijk-Dinther 2 nov Allerzielen 19.00 u

Loosbroek 6 nov Allerzielen 09.30 u

Vieringen rond Allerzielen - Allerheiligen

Vredeszondag 18 september 2022

Dit jaar is de vredesweek van 17 t/m 25 september. Het
is echt geen overbodige luxe om stil te staan bij de vrede
die Nederland al zo lang vergund is. In veel landen - niet
alleen in Oekraïne - is de vrede ver te zoeken.
Er zijn verschillende oorlogen en geweldssituaties
waarin de mensen onnoemelijk leed moeten ervaren en
waardoor velen moeten vluchten. Wereldwijd waren er
eind 2021 in totaal 89,3 miljoen mensen op de vlucht.
Nooit eerder telde UNHCR zo veel mensen op de vlucht.
En dat aantal is na het uitbreken van de oorlog door
Rusland met Oekraïne alleen maar toegenomen.
In de kerken van onze parochie besteden we er in de
vieringen van 18 september volop aandacht aan.

Parochiedag in Loosbroek
 
Dit jaar mag Loosbroek de parochiedag organiseren die
gehouden zal worden op zondag 25 september.
De parochiedag wordt om beurten gehouden in een van
de geloofsgemeenschappen van de Augustinusparochie
en is het begin van het pastorale werkjaar.
 
De dag begint met een eucharistieviering om 10.00 uur.
Deze viering wordt voorgegaan door het pastoresteam:
Frank van Roermund, Isabel van Baal en Guido Dieteren
en wordt door koor Servanto opgeluisterd.
Hierna zullen we elkaar - bij goed weer - ontmoeten in
de parochietuin. Ook houden we de kerk na de mis nog
open en kunnen er vragen beantwoord worden over het
interieur en de geschiedenis van onze kerk.
 
Loosbroek is trots op haar vijf koren, waarvan er drie de
zondagse vieringen opluisteren. Op 25 september zullen
alle koren van zich laten horen, te weten: het Kerkkoor,
kinder- en musicalkoor Joy, koor Servanto, La Orféon en
Simul Canto. Zij zullen na de viering enkele liederen ten
gehore brengen in de parochietuin, maar tussendoor
blijft er genoeg tijd voor ontmoeting en gesprek, want
dat is vooral het doel van de parochiedag.
Uiteraard wordt op de middag de inwendige mens niet
vergeten en we hopen tussen 13.30 en 14.00 uur af te
sluiten.
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Vele handen _ _ _ Licht werk

Wij zijn nog op zoek naar...
 

•   iemand die het secretariaat mede kan
         bemensen

•   Iemand die het kopieerwerk kan verzorgen
 
Hebt u interesse, lees dan bovenstaand artikel!

Wat vliegt de tijd snel voorbij ! Het is al weer vakantietijd.
Tijd om weer even wat extra tijd te maken voor jezelf,
voor gezin, vrienden en familie. Om even wat extra te
ontspannen.
 
De laatste maand ben ik zelf onverwachts er tussenuit
geweest: weekje vakantie rondom het trouwfeest van
onze zoon en meteen daarna een operatie aan de enkel.
De trouwerij was een fantastische dag om nooit meer te
vergeten en na de operatie heb ik flink geoefend om
weer volledig mobiel te kunnen zijn.
Fijn om er weer te zijn!
 

 
Helaas hebben oproepen
voor nieuwe vrijwilligers
voor de bemensing van het
secretariaat in De Rots en
voor het kopieerwerk geen
enkele nieuwe vrijwilliger 
opgeleverd.
We zijn nog op zoek naar mensen die 1x per 2 weken op
maandag, dinsdag of donderdag 's ochtends tussen half
10 en half 12 voor een hartelijke ontvangst van de
bezoekers en bellers kunnen/willen zorgen en wat kleine
werkzaamheden willen verrichten.
 
Ook zijn we nog op zoek naar iemand die voor ons het
kopieerwerk wil/kan verzorgen. Meestal weet je ruim
van tevoren wanneer er kopieerwerk verricht moet
worden. Je kunt dus zelf je tijd plannen om te kopiëren.
Op het parochiesecretariaat hebben we een uitstekend
kopieerapparaat om mee te werken: apparaat is snel en
maakt goede kwaliteit kopieën.

Met andere woorden
als je zin en tijd hebt
om de handen uit de
mouwen te steken
voor vrijwilligerswerk
binnen onze parochie:
je bent echt van harte
welkom! Enne…. we
hebben je keihard

nodig om alle taken en activiteiten die we willen doen te
kunnen organiseren.
  
Wel hebben we intussen vervanging gevonden voor een
medewerker van ons GSM team: zij zorgen buiten de
secretariaatsuren voor bereikbaarheid.  We zijn super
blij met onze nieuwe aanwinst binnen het team. Het is
iemand die in het verleden ook al eens met dit bijltje
gehakt heeft in de voormalige Norbertusparochie. We
hebben ook op warme wijze afscheid genomen van een
van de medewerker van dit team die al vanaf de oprich
ting hiervoor gewerkt heeft. We hebben met dit team in
De Rots samen geluncht. Ik heb er zelf erg van genoten
om iedereen weer te zien en te spreken en uiteraard is
onze vrijwilliger uitvoerig bedankt!
 
De voormalige locatieraadsleden van Heeswijk, die dit
jaar gestopt zijn na jarenlange inzet, zijn in het zonnetje
gezet door het bestuur.
Dat vond plaats tijdens een gezamenlijke afsluiting van
het werkjaar met alle locatieraden. Naast een mooi
dankwoord waren er prachtige bloemboeketten als
teken van dank voor hun jarenlange tomeloze inzet.
Wij kijken terug op een geslaagd event.
 
Natuurlijk zijn er heel veel en diverse mogelijkheden
voor vrijwilligerswerk binnen de parochie. Zowel binnen
de kerk als buiten de kerk. Ook voor mensen met weinig
tijd zijn er mogelijkheden om iets te kunnen doen.
Kom er eens over praten op het parochiesecretariaat of
neem telefonisch contact op met Petra van Rijsingen
(coördinator vrijwilligers)  op nummer 06-21271389.
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Berlicum / Middelrode
Sacramentskerk, Driezeeg 38, 5258 LE  Middelrode
Parochiecentrum De Rots, Kerkwijk 44, 5258 KC, Berlicum
Secretariaat bereikbaar elke werkdag van 09.30 uur tot 11.30 uur
Mailadres: berlicummiddelrode@parochieheiligeaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar: 073-5031215. Dit nummer is in geval van nood
24 uur per dag bereikbaar 

14 juni José Klerks - Olislagers 73 jaar
19 juni Theo van Dongen 94 jaar

Voor wie de klokken luiden
Overleden 22 mei Merel van den Akker

26 juni Giel van Santvoort
  3 juli Thijs Renders

Gedoopt

Gemengd Koor Middelrode gestopt
Per 27 maart 2022 is het Gemengd Koor Middelrode
opgeheven. Het koor werd opgericht in 1945 en bestond
in eerste instantie uit 15 mannen. Pas in 1969 kwamen
er vrouwen bij het koor. Het koor bestond nu officieel
nog uit 19 actieve leden en 2 ereleden. Maar zingen
gebeurde meestal met circa 12 mensen. Ze zongen in de
zondagse mis. Daarnaast ook bij uitvaarten, huwelijken,
en alle kerkelijke feestdagen.
 
Ik ben in gesprek met een gedeelte van het bestuur: Rien
Gloudemans, Henk Jansen en Martina Schellings. Alle
drie beamen dat het een pijnlijke, maar onontkoombare
beslissing is geweest.
 
Het begon eigenlijk al in 2019. Hun toenmalige dirigente
moest vanwege privé omstandigheden tijdelijk stoppen
met dirigeren. Niet lang daarna stak corona de kop op.
Toen hebben ze besloten om niet met zoveel mensen
bij elkaar te komen om te zingen. En dat mocht op een
gegeven moment ook niet meer. Met een afstand van 
8 meter tot elkaar en met 4 personen mocht er dan nog
gezongen worden. “Dat was niet te doen”, aldus Henk.
“Daar had het koor niet de capaciteiten voor”.
Zo kabbelde het voort tot half 2021. Tot overmaat van
ramp overleed in 2021 hun vaste organist. Ze hebben
het daarna toch nog een paar keer geprobeerd met 4 of
6 mensen en een inval-organist, “maar op een
gegeven moment moet je toch concluderen dat er niet
uitkomt wat je zou willen”. Ondertussen waren er al een
viertal leden vanwege gezondheidsredenen uitgevallen.
Leden die veel voor het koor deden. “En gezien de leef
tijdscategorie van de overige leden valt het ook niet mee
om weer op te starten als je al bijna 2,5 jaar niet meer
gezongen hebt. Dat kost minstens een half jaar om de
mensen weer te trainen in het zingen”, zegt Henk. “Plus
dat we nog steeds geen nieuwe dirigent en organist
hadden!”.
 

In maart van dit jaar heeft het bestuur daarom besloten
om er mee te stoppen. Omdat er nog een potje geld over
was van het Ceciliafeest van 2021, heeft het bestuur een
gezellige dag georganiseerd voor alle koorleden, bij De
Driezeeg in Middelrode. Daar hebben zij toen ook hun
besluit kenbaar gemaakt. Iedereen had er vrede mee.
Eén lid is overgegaan naar het koor van Berlicum. De rest
niet meer. “Maar dat is ook best moeilijk”, zegt Martina.
“Want het koor in Berlicum zingt op een hele andere
manier dan wij altijd gedaan hebben. En als je al, zoals
in mijn geval, 25 jaar voor hetzelfde koor zingt, dan valt
het niet meer mee om te veranderen”.
Toch is het geen gemakkelijke beslissing geweest. En alle
drie vinden het bijzonder spijtig om niet meer te kunnen
zingen. “En je mist de sociale contacten. Je had toch een
paar keer per week contact tijdens de repetities en het
zingen op de zondag. Je hoorde de nieuwtjes uit het dorp,
en je kon even gezellig buurten”, zegt Martina. “Maar we
hadden geen andere keus”, aldus Rien en Henk. “De
bedoelingen waren goed, echter de omstandigheden
van de tijd zorgden er voor dat het niet langer ging. Maar
wij hebben op een waardige manier afscheid genomen
van iedereen!”.
 
Namens de redactie kan ik niet anders dan beamen dat
dit een moedig besluit is geweest. Een woord van dank
is op zijn plaats aan jullie allen, voor de vele jaren dat
jullie je ingezet hebben voor onze parochie!
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Heeswijk - Dinther 
Sint Servatiuskerk, Sint Servatiusstraat 1, 5473 GA Dinther
Parochiespreekuur in cc Servaes, Raadhuisplein 24
elke dinsdag 19.00 uur tot 20.00 uur 
Mailadres: heeswijkdinther@parochieheiligeaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar: 073-5031215. Dit nummer is in geval van nood
24 uur per dag bereikbaar (Parochiecentrum De Rots Berlicum)

  1 mei Demi Verhagen
  8 mei Saar Welte

Gedoopt zijn

Welkom in onze geloofsgemeenschap.

  7 mei Hans van Erp 61 jaar
  8 mei Jo van Lieshout 91 jaar
11 mei Joop Reuver 93 jaar
31 mei Tien Pennings 81 jaar
17 juni Ad van der Pas 89 jaar
20 juni Jeanne Hoevenaars-Voets 80 jaar
28 juni Herman van Gaal 85 jaar
29 juni Tonny van Veghel 72 jaar
  8 juli Piet van Uden 69 jaar

 8 februari Albert Kuijpers 85 jaar
25 maart Willy van de Wijgert 85 jaar
26 maart Wim Meulenbroek 82 jaar

Wij namen afscheid van

Rectificatie:

Afscheid locatieraad Heeswijk
 
Op woensdag 22 juni was er in de tuin van het parochie
centrum de Rots de jaarlijkse barbecue van de parochie.
De leden van de locatieraden van Berlicum/ Middelrode,
Loosbroek, Heeswijk-Dinther, het pastoresteam en het
bestuur waren hiervoor uitgenodigd. De voormalige
locatieraad van Heeswijk was ook voor deze gelegenheid
uitgenodigd, omdat van hen, vanwege corona, nog niet
officieel afscheid was genomen.
 
Die avond kreeg iedere aanwezige een post-it uitgereikt,
waarop je naam stond. De groep werd in tweeën
gedeeld. Pastores Guido Dieteren en Isabel v. Baal
hadden een aantal vragen voorbereid, die in korte tijd
beantwoord moesten worden, na iedere beantwoordde
vraag, moest je met een ander persoon, de volgende
vraag bespreken. Uiteraard gingen de vragen over
zaken, die de parochie aangaan.
 
Nadat iedereen had genoten van al het lekkers, nam
Pastor Joost Jansen, als administrator van de parochie,
het woord en nodigde hij Maria v. Schijndel, Mia v. Doorn,

Cor Verberk, Tilly v. Lankveld en Els v. Sleuwen uit om bij
elkaar te gaan zitten, om hen toe te spreken en hartelijk
te bedanken voor hun tomeloze inzet.
Voor de leden van de locatieraad van Heeswijk was na
jarenlange inzet voor de kerk, dit het moment, om te
stoppen. Sommigen zijn zelfs al vanaf de jaren zeventig
inzetbaar geweest in diverse functies in de voormalige
parochie Heeswijk als: lid van het bestuur, avondwake
werkgroep, lid locatieraad, gastvrouw op het parochie
bureau, werkgroep diaconie, Lichtpunt, poetsgroep,
lector, werkgroep kindernevendienst, Eerste Communie
en Vormsel, liturgie, werkgroep huwelijksvoorbereiding
en gezinsvieringen, redactie parochieblad, enz.
Namens het bestuur van de parochie ontving iedereen
een prachtige bos bloemen.
 
Door het sluiten van de H. Willibrorduskerk is er
verandering gekomen in de samenstelling van de
locatieraden. Heeswijk en Dinther zijn samengevoegd
tot locatieraad Heeswijk-Dinther.
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Loosbroek

Riet Bronts: 0413 229418 of 06 302 649 61
Betsy Kézér: 0413 229791 of 06 152 040 58

Sint Antoniuskerk, Dorpsstraat 49, 5472 PJ Loosbroek
Parochiespreekuur elke donderdag van 18.30 tot 19.30 uur
Mailadres: loosbroek@parochieheiligeaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar:

 

  8 mei Lotte van der Heijden

Gedoopt:

21 mei Nellie van Uden-van den Akker 85 jaar
27 mei Rien de Mol 72 jaar
  9 juli Jo van Rijswijck-van der Aa 82 jaar

Overleden:

Onze kosters
 
In onze kerk zijn Harrie Langens en Riet van der Pol de
kosters. Per viering is er één aanwezig en bij uitvaarten
zijn ze er allebei.
Ze verrichten hand- en spandiensten voor de viering,
zoals de toegangsdeuren open maken, verwarming,
geluid en licht aanzetten, misboekjes klaarleggen,
kaarsen aansteken, kelk en ciborie, ampullen met water
en wijn en een kan met water voor de handenwassing
klaarzetten, een kwartier voor aanvang de klok luiden,
het kazuifel voor de priester klaar hangen, collecteren
etc. en na de viering een en ander opruimen en afsluiten.
 
Harrie is ongeveer 5 jaar koster. Riet was eerst koster in
Heeswijk. Toen de kerk in Heeswijk sloot, werd Riet een
paar jaar geleden gevraagd om koster in Loosbroek te
worden. Dat heeft ze gedaan, want ze wilde zich nog
graag voor de parochie inzetten. Ze voelt zich hier
inmiddels helemaal geaccepteerd en de samenwerking
met iedereen is uitstekend.

Traditie van Woord- en Communievieringen
 
Het was wijlen pastoor Willem Lunter die een visionaire
blik had. Hij hield ons als vrijwilligers in Loosbroek voor
dat hij een passant was, maar dat wij hopelijk blijvers
zouden zijn en de kerk moeten dragen bij een sterke
terugloop van het aantal priesters. We spreken over
midden jaren tachtig.
 
Hij heeft gelijk gekregen. Daarom gaf hij in de avonden
op de pastorie bijbelbijeenkomsten en volgde een aantal
van ons de liturgiecursus ‘Elkander dragen in geloof’.
Weer anderen volgden later de ‘Toerustingscursus’ bij
het dekenaat Veghel dat op vele terreinen zeer actief
was. Onze eerste woord- en communieviering was op
een Oudejaarsavond eind jaren tachtig. Deze vieringen
zijn niet meer weggegaan, want pastoor Stef Kuijpers
zette de ingeslagen weg van pastoor  Lunter voort.
 
Al vele jaren – ook onder pastoor Joost Jansen – kent
Loosbroek maandelijks twee eucharistievieringen en
twee woord- en communievieringen. De voorgangers
zijn nog steeds gemotiveerd en hebben al die jaren voor
continuïteit in de wekelijkse zondagsvieringen gezorgd.
Om de paar jaar kwamen alle voorgangers die werkzaam
zijn in de Augustinusparochie op een avond bij elkaar
om o.l.v. pastoor Joost Jansen ervaringen uit te wisselen
en zich bij te laten scholen.
 
De huidige voorgangers in onze kerk zijn:
Wilma Heerkens, Betsie van Haaren, Jo Gloudemans,
Eva Buné, Nellie Langens, Riet van der Pol en
Martien van Boxmeer.
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Zorg voor de kinderen en ziektepreventie

Ambulance: onmisbaar vervoer

MIVA-collecte voor Tanzania
 
Dit jaar vindt in het weekend van 27 en 28 augustus de
MIVA-collecte plaats in de kerken. Via de parochies wil
MIVA graag aandacht vragen voor het bereikbaar maken
van medische zorg in Tanzania.
 
Outreach missies
Het ziekenhuis van pionier Geofrey biedt zorg aan
mensen in het westen van Tanzania. Bijna honderddui
zend mensen uit 24 dorpen zijn van de gezondheidszorg,
die het ziekenhuis biedt, afhankelijk. In zogeheten ‘out
reach’-missies gaan doktoren en verpleegkundigen naar
de omliggende dorpen en vertellen mensen over het
voorkomen van ziektes. Soms moeten patiënten met
spoed naar het grotere ziekenhuis in Mwanza, omdat
het ziekenhuis in Sumve geen intensive care heeft.
 

Wereldmissiemaand voor Kibera
 
Op 23 oktober is het Missiezondag. Het is zaak in onze
kerken tijdens de collecte op die dag royaal te geven voor
de jaarlijkse campagne van Missio of uw bijdrage te
storten op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. de Missio
Wereldmissiemaand, te Den Bosch.

Sloppenwijk Kibera
Dit jaar richten wij onze blik speciaal op Kibera, de
grootste sloppenwijk in Nairobi. Deze hoofdstad van
Kenia met zijn 7,5 miljoen inwoners blijft maar groeien
door de dagelijkse toestroom van mensen op zoek naar
werk en een betere toekomst. In grote sloppenwijken
wonen naar schatting een half miljoen mensen dicht
opeen gepakt. In Kibera heeft slechts een vijfde deel van
de huizen stroom; drinkwater moet bij waterstations
gehaald worden. Hygiëne is een groot probleem. De
meeste mensen die hier leven willen maar één ding: weg.
De ‘Zusters van Jezus’ en de ‘Missionarissen van Yarumal’
blijven. Daar ondersteunen zij arme gezinnen, ouderen,
kinderen en jeugd en doen zij hun pastorale werk.

Wereldmissiedag voor de kinderen
De basisschool in Loosbroek besteedt begin oktober net
als voorheen extra aandacht aan de wereldmissiedag
voor de kinderen.

Kerk Wereldwijd
Missio geeft het tijdschrift Kerk Wereldwijd uit, een blad
met kerk- en missienieuws, met inspirerende verhalen,
met interessante reportages en met fraaie foto’s uit de
derde wereld. Kerk Wereldwijd telt per keer 32 pagina’s
en kost 10 euro per jaar voor 6 nummers.
Op www.missio.nl vindt u meer informatie.

Onmisbaar vervoer
Vervoer is onmisbaar voor het ziekenhuis van Sumve,
zowel voor preventie als voor noodgevallen. “Door onze
samenwerking met het ziekenhuis in Mwanza kunnen
we steeds meer diensten aanbieden,” zegt Geofrey. Op
www.miva.nl leest u meer over het project van Geofrey.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!
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Doopvoorbereiding
Wilt u uw kind laten dopen? 
Voor  meer informatie kunt u zich wenden tot het 
secretariaat van een van de locaties of bij het
centrale parochiesecretariaat.

Communievoorbereidingen 2022-2023
 
In mei heeft de parochie drie feestelijke communie-
vieringen gehad. 
Wat hebben de communicantjes genoten in Dinther,
Loosbroek en Middelrode! Tijdens de vieringen hebben
de communicanten gelezen en geholpen met het klaar
maken van de tafel. Er was muziek en de fotograaf heeft
mooie plaatjes vastgelegd ter herinnering aan het
ontvangen van de eerste heilige communie. 
 
Na de communievieringen hebben we de laatste
bijeenkomst gehad, met het thema ‘familie van de kerk’.
We hebben een lange weg getekend en elk kind heeft
zichzelf en andere mensen getekend. Samen zijn we
onderweg.
 
Op 25 juni was de communie dankviering.
Het familiekoor zong en we hebben het gespaarde geld
overhandigd aan Lichtpunt, het was een mooi bedrag! 
Voor deze groep is het communieproject ten einde.
Wij hopen alle kinderen na de zomervakantie weer te
zien bij de gezinsvieringen.
 
Vanaf september beginnen we met een nieuwe groep
communicanten. Zij zullen hun eerste communie 
ontvangen in het voorjaar van 2023. In de eerste
schoolweek na de zomervakantie worden in groep 4 de
aanmeldingsbrieven uitgedeeld.
 
Mocht je geen brief ontvangen dan kun je met pastor 
Isabel van Baal contact opnemen. Al enkele jaren blijkt
de opening van het communieproject een groot succes:
de vossenjacht bij Kasteel Heeswijk wordt met veel
plezier ontvangen. Ook komend jaar willen we hiermee
gaan starten en weer op zoek gaan naar Bijbelse figuren.
 
We hopen dat we weer veel communicantjes mogen
begroeten.
 

Fotografie: George Blanken

Fotografie: George Blanken

Fotografie: Eveline van Uden

Achterkant: Kazuifels uit de kerk van Heeswijk
Fotografie: Els van Sleuwen en Rien de Visser             De redactie wenst u een fijne zomer toe!
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