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NIEUWSBRIEF Oktober 2022 

  

AUGUSTINUSZONDAG 
Wist u dat er vier keer per jaar een vijfde zondag van de 

maand is?  

En daar willen we in onze parochie gebruik van maken. 

Daarom noemen we die zondagen voortaan 

Augustinuszondag. 

Op die dag houden we om 10.00 uur één viering voor 

alle parochianen. De andere kerken zijn dan gesloten.  

Na afloop van de Augustinusviering is er volop 

gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te spreken. 

Zo laten we ook deze vier keer per jaar zien dat we met 

elkaar één Augustinusparochie zijn. 

 

De eerstkomende Augustinusviering is volgende week 

zondag 30 oktober. Op die ochtend is de 

Augustinusviering om 10.00 uur in de kerk van Dinther. 

Wij hopen u allen daar te mogen begroeten.

LICHTJESAVOND 

IN BERLICUM 
November is de maand waarin wij 

speciaal onze dierbare doden 

herdenken. 

Zo ook in onze gemeenschap willen 

wij op zondag 6 november een eer 

brengen aan allen die ons zijn 

ontvallen in de afgelopen jaren. Met 

een kleine ceremonie waarbij het 

vuur wordt ontstoken en we 

luisteren naar teksten en muziek, 

plaatsen we daarna kaarsen op de 

graven of bij de urnen. De kaarsen 

worden door ons verstrekt. Daarna is 

er gelegenheid voor het drinken van 

een kopje koffie of een glas glühwein 

om nog even na te praten 

Wij beginnen om 18.00 uur bij de 

Mariakapel aan de Sassenheimseweg 

in Berlicum. Het is raadzaam om wat 

eerder te komen i.v.m. het uitreiken 

van de kaarsen. 

U allen bent van harte uitgenodigd 

om hierbij aanwezig te zijn. 
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 Al vele jaren wordt in woonzorgcentrum Berlerode in Berlicum vanuit de parochie een 

viering gehouden.  

Helaas was dit door de coronapandemie een tijd lang niet mogelijk.  

Maar nu willen we deze traditie weer oppakken. 

Vanaf november zal er om de twee weken op maandagochtend om 10.30 uur een viering 

zijn, waarin één van de pastores van onze parochie voorgaat. 

Na afloop van de viering drinken we koffie met elkaar. 

De eerste viering in Berlerode wordt gehouden op maandag 14 november om 10.30 uur.  

De volgende viering is twee weken later, op maandag 28 november. 

Ook mensen van buiten Berlerode zijn bij deze vieringen natuurlijk van harte welkom.

VIERINGEN IN BERLERODE 
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In het najaar zal pastor Guido Dieteren een ‘Bijbelcursus voor Dummies’ presenteren. 

Deze Bijbelcursus is bedoeld voor iedereen die méér wil weten over dit bijzondere boek. 

Het maakt daarbij niet uit of u al eerder een Bijbelcursus heeft gevolgd of dat dit 

helemaal nieuw voor u is. 

 

 

We kennen ongetwijfeld allemaal  

wel een paar Bijbelverhalen.  

Maar kent u ook de grotere lijn  

achter deze verhalen?  

Hoe zijn ze opgebouwd, 

wie heeft ze geschreven 

en waarom  

staan deze verhalen in de Bijbel?  

Wat is de Bijbel  

eigenlijk voor een boek?  

En vooral: 

wat raakt ons in  

deze bijzondere verhalen?  

 

 

Op luchtige en humoristische wijze zal pastor Guido Dieteren op deze vragen ingaan en 

nog veel meer vertellen.  

De Bijbelcursus voor beginners en gevorderden wordt gehouden op de 

dinsdagochtenden 22 november, 6 en 13 december van 10.00 uur tot 12.00 uur 

in cultureel centrum Servaes in Heeswijk-Dinther (Raadhuisplein 24). 

Deelname is gratis. Graag van tevoren opgeven via: 

pastorguido@parochieheiligeaugustinus.nl.  

U bent van harte welkom, ook als u niet alle data kunt. 

BIJBELCURSUS VOOR DUMMIES 
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VORMSEL 
Vormsel 2022 
 

Dit jaar zijn er zeven gemotiveerde jongeren die 
zich voorbereiden op het sacrament van het 
heilig Vormsel. Het tijdpad van het vormsel is 
sinds dit jaar veranderd. De vormelingen zijn 
vóór de zomervakantie begonnen aan het 
vormseltraject. In november zullen ze gevormd 
worden door deken Joe, hierbij zijn ook pastor 
Isabel en pastor Guido aanwezig. Iedereen is 
van harte welkom bij deze feestelijke 
vormselviering op zondag 13 november om 
11.00 uur in de kerk van Middelrode.   
De vormelingen werken uit een projectboek en 
staan stil bij verschillende thema’s. Zo hebben 
ze een vrijwilliger geïnterviewd over haar werk 
in de kerk. Ook hebben ze nagedacht over de 
verschillen en overeenkomsten tussen thuis en 
de kerk. De vormelingen hebben samen met 
hun ouders uitleg gekregen over de Bijbel. Wat 
staat er in dit belangrijke boek en hoe kun je 
Bijbelteksten opzoeken en terugvinden? Ook 
zijn ze regelmatig bij een viering geweest en 
hebben ze hard geholpen tijdens de parochie-
dag in Loosbroek. Nu zijn er nog een paar 
bijeenkomsten en dan worden ze gevormd.  
We hopen u te zien op 13 november.   
                
   
 
                                                              

NIEUWSBRIEF 

Deze Nieuwsbrief wordt verzonden naar  iedere parochiaan, waarvan het emailadres bekend is.  
Mocht u de Nieuwsbrief niet meer willen ontvangen of kent u juist iemand die de Nieuwsbrief ook zou willen 
ontvangen? Dan kunt u een email sturen naar: secretariaat@parochieheiligeaugustinus.nl. 
Heeft u een tekst voor de Nieuwsbrief? Die kunt u mailen naar: pastorguido@parochieheiligeaugustinus.nl. 
 
 

Vormsel 2023 
 

Er komen al vragen van ouders met 
jongeren, die na de zomer in groep 8 
begonnen zijn. We kunnen alvast 
melden dat het nieuwe vormseltraject 
start in maart 2023. Dit traject zal ook 
dan weer doorlopen tot november 
2023. We hebben gekozen voor dit 
nieuwe tijdspad, zodat we langer samen 
met de vormelingen op kunnen lopen 
en we kunnen meebeleven hoe het is 
om van groep 8 naar de middelbare 
school te gaan. Daarnaast worden ook 
de vragen van de jongeren anders. En 
dat brengt weer extra diepgang in de 
bijeenkomsten. Rond Pasen volgend 
jaar hopen we de nieuwe vormelingen 
aan u te kunnen voorstellen.    
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G E Z I N S V I E R I N G E N  

2 0 2 2 - 2 0 2 3  

 

Zaterdag 24 december 2022  

kerst 

17.00 uur Loosbroek 

19.00 uur Dinther 

19.00 uur Middelrode 

 

Zondag 29 januari 2023 

Augustinuszondag 

10.00 uur Loosbroek 

Presentatieviering eerste 

communicanten 

 

Zaterdag 4 februari 2023 

Delen 

19.00 uur viering in Middelrode 

18.00 start familiekoor 

 

Contact: 

ChantalvanLith@outlook.com  

 

 

U I T N O D I G I N G  

 

Beste kinderen en ouders/verzorgers, 

 

Hierbij nodigen we jullie graag uit voor de 

gezinsviering viering in de parochie Heilige 

Augustinus op zaterdag 12 november, in de 

kerk van Middelrode. 

 

THEMA 

Tijdens de viering horen we het verhaal van  

Sint-Maarten en wat dat te maken heeft 

met delen en licht. 

 

KNUTSELOPDRACHT 

We vragen je om zelf een lampion te 

maken en deze met een lichtje mee te 

nemen naar de kerk.  

 

LEZEN 

Vind je het leuk om tijdens de viering voor te 

lezen? Meld je dan zo snel mogelijk aan via 

Chantal. Haar e-mailadres staat hiernaast. 

We mailen je tijdig de tekst zodat je kunt 

oefenen. 

 

FAMILIEKOOR 

Als je het leuk vindt om tijdens de viering 

mee te zingen kun je aansluiten bij het 

familiekoor. 

 

We zien je graag met het hele gezin  

op 12 november! 

 

Met vriendelijke groet,  

Werkgroep gezinsvieringen 

ADRESSEN VAN DE KERKEN 
Kerk van Middelrode  Driezeeg 38, 5258 LE Middelrode 

Kerk van Loosbroek  Dorpsstraat 49, 5472 PJ Loosbroek 

Kerk van Dinther  Sint Servatiusstraat 1, 5473 GA Dinther 

 

FAMILIEKOOR 

Het familiekoor wordt begeleid 

door Diederik Elings. Iedereen, jong 

en oud, is welkom om één keer of 

vaker mee te zingen. We repeteren 

om 18.00 uur voor de viering.  

Zing jij ook mee? 
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