
/

   Parochieblad november 2022          jaargang 6 nummer 24



Parochiedag 25 september Loosbroek
 
Het nieuwe pastorale werkjaar is op deze dag geopend.
Er werd begonnen met een eucharistieviering in de Sint
Antonius van Paduakerk, die werd voorgegaan door het
pastoresteam, bestaande uit Frank van Roermund,
Isabel van Baal en Guido Dieteren. De viering werd met
zang opgeluisterd door koor Servanto.
Er was een kindernevendienst waaraan 4 kinderen
deelnamen.
 
De parochianen uit de drie geloofsgemeenschappen
konden elkaar na de viering ontmoeten in CC De Wis. Ze
werden ontvangen met koffie, thee en cake, gebakken
door Judith.
Ondertussen sprak Martien van Boxmeer een welkomst
woord namens het bestuur van de parochie Heilige
Augustinus en geloofsgemeenschap Loosbroek.
 
Vanaf 11.45 tot 13.00 uur zongen achtereenvolgens de
vijf Loosbroekse koren elk twee mooie liederen:
Musicalkoor Joy o.l.v. Kaylee Rijkers, Servanto o.l.v. Lieke
Beirnaert, het kerkkoor o.l.v. Carla Bons, La Orféon (nu
zonder dirigent Peter van Raak) en Simul Canto o.l.v.
Carla Bons. Huub Sperber begeleidde deze keer alle
koren, behalve Joy.
In de foyer was een stand ingericht over wat geloofs-
gemeenschap Loosbroek aan diaconie doet.
Kinderen vermaakten zich in zaal “de Gerf” met lego,
schakelkettingen maken, kleuren, tekenen en Skipbo.
Vanaf 13.00 uur werden er broodjes en krentenbrood
gepresenteerd.
Er waren ongeveer 30 kinderen en 150 volwassenen
aanwezig in de leeftijd van 0 t/m 89 jaar.
 
Om 14.00 uur was de sluiting en kon iedereen
terugkijken op een mooie ontmoetingsdag, die perfect
georganiseerd was door Eva Buné, Ria van der Wijst en
Martien van Boxmeer.
En met dank aan de 7 Vormelingen van dit jaar en hun
ouders en het personeel van De Wis voor de keurige
bediening.

Foto voorkant: Kroonluchter kerk Dinther
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Allerzielen
 
Sinds mensenheugenis wordt op 2 november in de katholieke
kerk het feest gevierd van Allerzielen. Het is de dag waarop wij
onze gestorven medeparochianen willen gedenken. Ook in
onze geloofsgemeenschappen nemen de gestorvenen een
belangrijke plaats in.
In iedere kerk van onze Augustinusparochie staan de namen
van de overledenen van het afgelopen jaar vermeld op een
kruisje of een kaars.
 
Vanwege Allerzielen zal er op woensdagavond 2 november in
onze kerken een viering gehouden worden, waarin we speciaal
de namen noemen van de overledenen van het afgelopen jaar
(2021 - 2022), maar waar ook aandacht zal zijn voor al onze
overledenen.
In deze vieringen zullen we voor onze overledenen bidden en
kaarsen aansteken. Zo willen we met gebeden, symbolen,
liederen, en teksten hen herdenken, die niet meer bij ons zijn,
en tegelijkertijd willen we meeleven met eenieder die een
dierbare moet missen. Daarmee geven we met elkaar uiting
aan ons verdriet en zoeken we troost bij God en bij elkaar.
 
Hoewel voor de viering van 2 november heel nadrukkelijk
diegenen zijn uitgenodigd, die het afgelopen jaar een dierbare
hebben verloren, bent u uiteraard allemaal van harte
uitgenodigd voor de Allerzielenviering ter ere van al onze
overleden parochianen.
De tijden staan vermeld in het vieringenrooster.
 
pastor Guido Dieteren
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Bijna met pensioen…
 
Na bijna 11 jaar werkzaam te zijn in onze parochie, zal ik per 1 februari 2023 met pensioen gaan.
Ik ben dan 65 jaar. Voor degenen die mij niet kennen. Ik ben Petra van Rijsingen woon samen met Wim van Geel
in Langeweg, een dorp in de buurt van Zevenbergen en heb drie bonus kinderen en vier kleinkinderen.
 
Sinds 15 januari 2012 ben ik, na een werkzaam leven in de muziek en in de zorg , werkzaam als
coördinator parochiecentrum. Dat is tevens mijn verjaardag dus ik ben mijn 55e levensjaar gestart met een nieuwe
uitdaging in Berlicum. Indertijd heette het de Sint Norbertusparochie. Ik werd hartelijk welkom geheten door
iedereen. Een van mijn eerste opdrachten was om het afscheid te organiseren van degene die al die tijd op vrijwil
lige basis coördinator was geweest. Het was fijn om te merken hoe gewaardeerd zij was. Bij het benaderen van
alle coördinatoren werd er spontaan medewerking verleend waardoor zij op een mooie manier in het zonnetje
gezet kon worden. Wat mij het meest raakte was de betrokkenheid en het enthousiasme van de vrijwilligers.

Het meest had ik te maken met de pastores, bestuur, de
vrijwilligers van het secretariaat, coördinatoren van de
diverse werkgroepen en de externe contacten. De lijntjes
waren kort. Het contact was intensief. Ik was altijd bezig
met de voorwaardenscheppende zaken.
 
Ik startte in een periode dat er met name in Berlicum
veel verdriet was over verlies van hun dierbare Sint
Petruskerk. In mei 2012 werd de kerk definitief gesloten.
Ik heb in die tijd een rol kunnen spelen in het samenvoe
gen van enkele werkgroepen. Het was mooi om te zien
dat, ook al was dat soms moeilijk voor de individuele
vrijwilligers, een gezamenlijke groep ontstond. Zoals met
de bloemsiergroep en de kerststalgroep. Dat heeft echt
wel een tijdje geduurd.

Dat kwam met name doordat de groepen zo’n eigen
werkwijze hadden en ga dan maar eens samenwerken.
Het is gelukt! Mooi was ook om te zien dat degenen die
er het meest moeite mee hadden vaak degenen waren,
die het hardst gestreden hebben voor een goede samen
werking.
 
Een genoegen voor mij is de voorbereiding voor de
carnavalsvieringen, met de vaste werkgroep en de wis
selende prins en adjudant geweest. Samen met de
pastor zoeken en het uitwerken van een thema. Tot in
de puntjes, iedere keer weer. Als vrijwilliger een aantal
jaren het carnavalskoor mogen begeleiden als dirigent.
Wat een fantastisch koor was dat iedere keer met pia
nobegeleiding van Huub Sperber. 
 
De verbouwing en verhuizing van het bijgebouw van de
Rots naar de oude pastorie was een pittig project waar
ik een coördinerende rol had bij de afstemming van de
verbouwing en van de verhuizing.
 
Intussen kwam er ook steeds meer secretariële onder
steuning bij mijn taken en heb dus ook vele jaren de
vergaderingen van locatieraden genotuleerd,
uitgewerkt en gearchiveerd.
Ook het schrijven van artikelen voor de Nieuwsbrief, in
de Brug en voor het parochieblad. Eveneens brieven
schrijven  voor rechthebbenden van nieuwe graven voor
de begraafplaatsadministratie.
 
Omdat Pastoor Ben Jansen ging vertrekken en er maar
eventjes vervanging is geweest, hebben pastor Lonneke
van Vessem en pastor Yvonne Verhoeven lange tijd de
inhoudelijke kar getrokken, het bestuur en ik samen de
voorwaardenscheppende kar getrokken in de voorbe
reiding naar de op handen zijnde fusie.
Het werken naar een fusie was geen eenvoudig proces.
Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar uiteinde
lijk is de fusie tot de parochie heilige Augustinus een feit
geworden met als pastoor: Joost Jansen.
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Nu ben ik werkzaam met een nieuw pastores- team met
Pastor Guido Dieteren, Pastor Isabel van Baal en Pastor
Frank van Roermund. Het mooie is dat het groeiproces
naar één geloofsgemeenschap steeds meer een natuur
lijk proces wordt. We weten elkaar steeds beter te
vinden, met waardering voor de individuele kwaliteiten
van iedere locatie. Ik kon helaas dit keer niet aanwezig
zijn bij de opening van het jaar in Loosbroek, maar wat
ik terug hoor maakt me blij: een goede opkomst van alle
locaties en echt samen.
 
En zoals ik gezien heb hoe Berlicum/Middelrode tot
elkaar is gekomen zie ik het proces zich herhalen in
Heeswijk-Dinther. Nu is in Heeswijk veel verdriet over
het verlies van hun dierbare kerk Sint Willibrordus en is
het proces van echt samen werken in volle gang. Ik was
geraakt toen ik op de eerste lokale vrijwilligersdag van
Heeswijk-Dinther gezien heb hoe respectvol de fotofiets
tocht georganiseerd was met aandacht voor de kerk van
Heeswijk, de kerk van Dinther, het Willibrordcentrum,
het Centrum St Servaes en het koor Amicanto. Voor mij
voelde het voor het eerst als één geloofsgemeenschap.
 
Ik merk zelf dat ik in de loop der jaren meer en meer de
vrijwilligers waar ik mee te maken heb ben gaan waar
deren. Dat geld ook voor bestuursleden, werkgroepen,
parochianen en de externe contacten waar ik mee te
maken heb gehad. Ik voel een enorm respect voor ieder
van jullie!
 
Dat ga ik nu loslaten en ga beginnen aan een nieuwe
periode in mijn leven. Gelukkig heb ik nog even de tijd
om taken die ik gedaan heb over te dragen en de
informatie die ik heb op papier te zetten.
 
Ik heb genoten van de jaren dat ik werkzaam mocht zijn
in onze parochie, ik heb gelachen, gehuild, ben af en toe
boos geweest, maar ik heb vooral genoten van jullie
allemaal.
 
Ik wens jullie een mooie tijd toe als geloofsgemeenschap
met vele betrokken en enthousiaste vrijwilligers.
 
Hartelijke groet,
Petra van Rijsingen

Herfst
 
Nu het kouder wordt
en het licht verzwakt, bidden wij
dat wij warmte geven
en warmte ontvangen
en dat ons nooit mag ontbreken
het licht van vriendschap en liefde
waarin we elkaar herkennen.
Nu de avonden langer worden,
bidden wij dat wij de tijd gebruiken
om tot onszelf te komen,
anderen te ontmoeten
en te naderen tot God.
Nu het jaar naar de winter keert,
bidden wij om dankbaarheid
voor alle vruchten van onze herfst
en dat wij afscheid leren nemen.
God, tussen licht en donker
verloopt ons leven.
Neem ons op in uw stilte
en verblijd ons
met uw vriendelijk licht,
Jezus, onze Heer.
 
Frans Cromphout sj.

  - Kloostergasten
 - Petrus in het land
 - Nederland zingt
 - EO Metterdaad
 - De verandering
 - Ik mis je
 - De kist
 - De verwondering
 - Bid bedank en bewonder
 - Geloofsgesprek
 - Eucharistieviering, live-uitzending
 - Songs of praise

Televisieprogramma’s
geloof, bezinning, spiritualiteit 
 
Te zien op NPO 2 komend winterseizoen:
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De penningmeester vertelt
 
Toen mij gevraagd werd een stukje te schrijven over de financiën van onze parochie, was mijn eerste gedachte:
“Wie interesseert zich nou daarvoor?” De details van het financiële reilen en zeilen staan in het jaarverslag, dat
iedereen op de internetsite kan inzien en boekhouden is niet waarom wij een parochiegemeenschap zijn.
Toch is het belangrijk om hier af en toe naar te kijken.
 
Het kost ruim een half miljoen euro per jaar om onze
parochie draaiend te houden. Dit zit met name in de
kosten van personeel en kerkgebouwen.
De uitgaven worden betaald uit twee potjes. Enerzijds
het geld dat bijeengebracht wordt door parochianen
middels, vooral, kerkbijdrage en collectegelden.
Anderzijds hebben we inkomsten uit het verhuren van
parochievastgoed en het beleggen van “oud vermogen”
bij het bisdom. Uit de cijfers van de afgelopen jaren
kunnen we een paar conclusies trekken.
 
We maken verlies! Over 2021 was dit beperkt tot
€ 14.000,00 veroorzaakt door twee eenmalige “meeval
lers”. Zonder deze posten zouden we ruim € 160.000,00
in de min geëindigd zijn.
Voor de komende jaren voorzien we dalende inkomsten
en stijgende kosten. Een kerk op zondag in de winter
verwarmen voor een dienst, kost bijvoorbeeld meer dan
op de collecteschaal komt.
 
Van de inkomsten komt slechts 30% van parochianen.
Met name de jongere generaties voelen zich niet meer
aangesproken door het werk van de parochie. Hoewel
dit een Europese trend is, willen we niks liever dan deze
doorbreken door meer mooie, verbindende activiteiten
op te zetten en de bestaande activiteiten na de jaren van

Corona-stilstand weer te laten bloeien.
Hoe mooi is het als ook jongeren met hart en ziel mee
willen doen aan het inzamelen van voedingsmiddelen
voor de minderbedeelden, velen meelopen in de
Adventswandeling of we het aantal communicanten zien
stijgen doordat de ouders van de kinderen enthousiast
worden voor de boodschap van Jezus die wij samen
uitdragen?
70% van alle parochie-inkomsten komt dus voort uit
vastgoed en beleggingen. En toch maken we nog steeds
verlies! We hebben deze bron van inkomsten dan ook
hard nodig om op korte termijn overeind te blijven.
 
Samenvattend hebben wij een sterke hoop dat we
samen kunnen bouwen aan een parochie waarin,
vooral, meer jonge parochianen en gezinnen zich aan
getrokken voelen tot de eredienst, de sacramenten en
alle mooie en gezellige activiteiten. Als onze parochianen
zich thuis voelen in de parochie, dan willen ze hopelijk
ook een kleine bijdrage leveren aan haar werk.
 
Namens het parochiebestuur,
Sebastiaan Franssen
penningmeester

Het hoofd van mijn moeder
Loosbroek
 
Het hoofd van de moeder van kunstenaar Bart Somers
uit Heusden gaat de wereld rond en staat sinds een paar
maanden in Loosbroek op het Dorpsplein.Vijfhonderd
kilo staal en veel bloed, zweet en tranen kostte het Bart
om het hoofd van zijn moeder Rietje Spierings na te
maken.
Haar hoofd staat symbool voor verloren dierbaren van
mensen, zodat mensen in het hoofd kunnen gaan zitten
om rust te vinden en aan hun overleden dierbare(n) te
denken. Ga maar in het hoofd van mijn moeder zitten
en denk dan aan jouw moeder, vader, vriend, vriendin
of wie dan ook... en kijk wat het met je doet. Je mag ook
een brief aan de overledene schrijven en als je wilt in de
bijbehorende brievenbus doen.
Hoe lang het kunstwerk nog in Loosbroek staat is niet
bekend. Zodra een andere plaats het wil hebben, wordt
het getransporteerd. Een bezoek aan dit beeld past goed
in de tijd rondom Allerzielen.
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Rommelmarkt
Loosbroek
 
De jaarlijkse rommelmarkt  werd gehouden op zaterdag
10 september op het parkeerterrein van Lunenburg
Events & More. De week daarvoor zijn dagelijks een
dertigtal vrijwilligers bezig geweest om de rommelmarkt
op te bouwen en alle spullen per soort te verdelen over
de verschillende kramen. Op de dag van de verkoop
waren ongeveer honderd vrijwilligers aktief.
Het sorteren op materiaalsoort en het afvoeren van de
overgebleven spullen nam de week daarna nog vele uren
vrijwilligerswerk in beslag.
Jammer dat het tijdens de markt flink ging regenen.
Desondanks is het mooie bedrag van 6500 euro bij elkaar
gesprokkeld voor het schilderwerk van de pastorie en
de kerk. Er zijn 500 volwassen bezoekers en heel veel
kinderen geweest. Er was die dagen een gezellige sfeer
onder elkaar tijdens het werken en onder de pauzes.

Jacobspad lopen
 
Op 17 september kwam een 75-jarige pelgrim in huize
Van Boxmeer logeren (gastadres voor wandelaars en
fietsers). Zij liep een deel van het Jacobspad van Arnhem
naar Den Bosch, dat liep langs Vinkel. Van daaruit kwam
ze met de buurtbus naar Loosbroek.
Het Jacobspad leidt naar Santiago de Compostella.
Het lange stuk door België, Frankrijk, Spanje en Portugal
had ze al gelopen. Helaas had ze daardoor rugklachten
gekregen, maar bovenal was het een onvergetelijke
mooie ervaring. De vrouw kwam uit de omgeving van
Keulen. Ze was zeer vereerd met de Parochiestempel,
die Martien in haar pelgrimsboekje zette.
Om haar rug wat te ontzien, vervoerde ze haar bagage
in een karretje, dat ze met een band aan haar riem vast
maakte. Ze liep per dag ongeveer 12 km en had voor dit
gedeelte van het pad een week nodig.

Misdienaars
 
Ik vertelde aan mijn kleinkinderen met Kerstmis, dat ik
vroeger misdienaar was geweest. Van Kerstmis wisten
ze gelukkig nog dat het meer was dan alleen maar lekker
eten. In groep 3 is nog veel aandacht voor het Kerstfeest.
Ze worden met verhalen en liedjes meegenomen in de
wonderlijke gebeurtenis van de geboorte van Jezus, het
Kerstkind. Een reeks van ons onbekende kerstliedjes
begonnen ze te zingen, nadat we voldaan van het
heerlijke eten en afgewassen hadden en lekker op de
bank aan het nagenieten waren. “Sjok sjok sjok,” zongen
hun heldere kinderstemmen toen ze als ezeltjes achter
elkaar langs de kerststal en de kerstboom, waarin de
ballen blonken en de engelen bengelden, “sjokte het
ezeltje helemaal Bethlehem…” Toch heel wat anders
dan: De herdertjes lagen bij nachte en Er is een roos
ontsprongen…
 
“Maar wat moest je als misdienaar doen" vroegen ze
toen ze uit gezongen waren? 
Een misdienaar helpt de pastoor of kapelaan bij het doen
van de H. Mis, de kruisweg en het lof. We moesten wel
blijven opletten en het misboekje goed volgen want
daarin stond precies wanneer we de geestelijke moesten
antwoorden, knielen, het missaal naar de andere kant
van het altaar brengen, wieroken en bellen.
Bellen vond ik héél leuk! Bij het begin en het slot van de
viering aan die grote bel trekken! Mooi klonk dat! Ook
voor en tijdens de consecratie flink met de driedelige
schel de parochianen opmerkzaan maken dat ze
moesten knielen en eerbied betonen voor dit plechtige
moment. Bij begrafenissen en huwelijken hoopte ik de
mis te mogen dienen, want dan kreeg ik vrij van school.
Bij de processie op Sacramentsdag achteruit lopend en
al wierokend voor het Allerheiligste. Bijzonder was dat
mijn vader baldakijndrager was, waardoor we af en toe
naar elkaar knipoogden.
 
Met Kerstmis was het 3 missen dienen. De plechtige
Nachtmis, met aansluitend nog 2 stille missen. Dat was
wel pittig, maar het jaarlijkse misdienaarsreisje naar
onder andere de pas geopende Efteling en de tafel vol
met marsepein en fondant met Sinterklaas, die er naast
het ruimschoots verkrijgen van hemelse goederen
waren, hebben er voor gezorgd dat ik het misdienaar
zijn leuk vond.
 
Het verhaal was nog niet uit, want de vele activiteiten
van de misdienaar vroegen om een nadere toelichting
bij de kleinkinderen.
 
Nico van Doorn
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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 te houden. 
 

 datum  locatie  tijd  soort viering  voorganger

 zo 30 oktober  Heeswijk-Dinther  10.00 uur  Eucharistieviering voor de hele parochie  Pastoresteam
 Augustinuszondag      Viering Allerheiligen  

 wo 02 november  Berlicum/Middelrode  19.00 uur  Woord- en Communieviering / Allerzielen  Avondwakegroep
   Heeswijk-Dinther  19.00 uur  Woord- en Communieviering / Allerzielen  Isabel van Baal

 zo 06 november  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Parochiële voorgangers
   Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering / Allerzielen  Parochiële voorgangers
    Heeswijk-Dinther  09.00 uur  Gildemis Sint Willibrord m.m.v. de vormelingen Joost Jansen / Isabel van Baal

 za 12 november  Berlicum/Middelrode  19.00 uur  Woord- en Communieviering  Isabel van Baal
       Gezinsviering Sint Maarten  

 zo 13 november  Berlicum/Middelrode  11.00 uur  Eucharistieviering  deken Joe Michael / Isabel
       Toediening Heilig Vormsel  van Baal / Guido Dieteren
    Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund
    Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund

 zo 20 november  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Guido Dieteren
 Christus Koning  Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Parochiële voorgangers
    Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering    Parochiële voorgangers

 zo 27 november  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Isabel van Baal
       Afsluiting Vormseltraject  
 1e zondag   Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund
 van de Advent  Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund

 zo 04 december  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund
 2e zondag  Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering   Guido Dieteren
 van de Advent  Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering  Guido Dieteren

 zo 11 december  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Parochiële voorgangers
 3e zondag  Loosbroek   09.30 uur  Woord- en Communieviering   Parochiële voorgangers
 van de Advent  Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering / Gildemis  Joost Jansen en Guido Dieteren

 zo 18 december  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Isabel van Baal
 4e zondag  Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering   Frank van Roermund
 van de Advent  Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering  Isabel van Baal

 za 24 december  Berlicum/Middelrode  19.00 uur  Woord- en Communieviering / Gezinsviering  Guido Dieteren / Isabel van Baal
 Kerstavond  Loosbroek  17.00 uur  Eucharistieviering / Gezinsviering  Frank van Roermund
   Heeswijk-Dinther  19.00 uur  Woord- en Communieviering / Gezinsviering  Guido Dieteren / Isabel van Baal
   Heeswijk-Dinther  21.00 uur  Woord- en Communieviering / hele parochie  Isabel van Baal / Guido Dieteren

 zo 25 december  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund
 Hoogfeest van  Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Isabel van Baal / Guido Dieteren
 Kerstmis  Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund

Energiekosten en kerkgebouwen
We gaan de winter in. Houd er rekening mee dat de verwarming lager afgesteld kan worden.
Trek als het echt kouder gaat worden lekker warme kleding en een dikke jas aan.
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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
 

 

Gewijzigde openingstijden De Rots
 
Vanaf maandag 10 oktober is het parochiesecretariaat
De Rots van Berlicum/Middelrode geopend op
MAANDAG en DONDERDAG van 9.30 uur tot 11.30 uur.
 
Voor vragen kunt U mailen naar:
berlicummiddelrode@parochieheiligeaugustinus.nl
De mail wordt 3x per week gecheckt en beantwoord.
In dringende situaties kan er gebeld worden naar
073-5031215. U wordt dan doorgeschakeld naar onze
bereikbaarheidsdienst (GSM team).

 ma 26 december  Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering voor de hele parochie  Frank van Roermund
 Tweede Kerstdag        

 zo 01 januari  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Parochiële voorgangers
 Nieuwjaarsdag  Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Parochiële voorgangers
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Woord - en Communieviering  Parochiële voorgangers

 zo 08 januari  Berlicum/Middelrode  10.00 uur  Eucharistieviering voor de hele parochie,   Pastoresteam
 Driekoningen      waarna Nieuwjaarsreceptie  

 zo 15 januari  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Oecumenische viering  Isabel van Baal / 
         ds. Dirk-Jan Bierenbroodspot
   Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Parochiële voorgangers
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund

 zo 22 januari  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund
 Bidweek voor de   Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Guido Dieteren
 Eenheid  Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund

 zo 29 januari  Loosbroek  10.00 uur  Eucharistieviering voor de hele parochie  Pastoresteam
 Augustinuszondag     Presentatie Communicanten  

 za 04 februari  Berlicum/Middelrode  19.00 uur  Woord- en Communieviering / Gezinsviering  Isabel van Baal

 zo 05 februari  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Parochiële voorgangers
   Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Parochiële voorgangers
   Heeswijk-Dinther  10.00 uur  Peuter- en kleuterviering   Isabel van Baal / Guido Dieteren
       Terugkomviering doopouders  

 zo 12 februari  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund
   Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Guido Dieteren
   Heeswijk-Dinther  10.45  uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund
 
 Seniorenkoor Cantando
 
Hoewel geen kerkkoor luistert het koor van KBO-Dinther
regelmatig een viering op in de Sint Servatiuskerk te
Dinther. De muzikale leiding is in handen van dirigent
Dan Loredan, die ook actief is als organist van het
Mannenkoor in deze kerk.
De bijzonder mooie samenwerking is ontstaan na de
lockdowns en het verbod op koorzang. Op deze manier
heeft het koor de gelegenheid op te treden en kan men
genieten van hun zang tijdens de vieringen in de kerk.
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Onder de toren
In gesprek met Fred van den Berg
 
Ik word hartelijk ontvangen door Fred in zijn woning in Dinther. “Kom maar gewoon achterom, de voordeur wordt
hier niet gebruikt” zei hij toen we de afspraak maakten. Dit typeert Fred. Hij staat altijd klaar voor iedereen.
Fred (75), was getrouwd met Gonnie, die helaas 16 jaar geleden overleden is. Samen hebben zij een dochter en
een schoonzoon en inmiddels is hij trotse opa van twee kleinzonen van 13 en 10 jaar.
Fred is geboren in het ziekenhuis in Oss, waarna hij zijn eerste levensjaren in Heesch doorbracht. Vanaf 1958 ging
hij vanuit school naar Geffen om mee te helpen in de bakkerij van zijn familie.
Tot 1970 heeft hij in Geffen gewoond. En vanaf 1972 woont hij in Dinther. Dat was de geboorteplaats van Gonnie.
Inmiddels dus alweer zo’n 50 jaar.
 
In zijn werkzame leven heeft hij in de bakkerij van zijn
familie gewerkt, en later in de Hema-bakkerij in Den
Bosch en Schijndel. Sinds augustus 2010 geniet hij van
zijn welverdiende pensioen.
Hij is al vrijwilliger bij de kerk vanaf 1960. Eerst zo’n 10
jaar in Geffen als acoliet en vanaf 1974 is hij actief in
Dinther. Begonnen als collectant, daarna lector en mo
menteel weekendkoster en planner. Tevens was hij lid
van de Locatieraad Dinther en vanaf 1 januari 2022 van
Heeswijk-Dinther.
 
“Vroeger had je nog een vaste koster. Maar tegenwoor
dig doen we het met zijn zessen. Om de zoveel weken
ben je een keer aan de beurt. En als er doordeweeks een
uitvaart of trouwerij is dan kijk ik wie er eventueel tijd
heeft”, aldus Fred. Ze hebben een fijn groepje onderling.
En kan er een keer iemand niet, dan neemt iemand
anders het altijd wel over.
Fred maakt ook het vieringenrooster voor Dinther. Dat
doet hij al 25 jaar. Hij pakt het lijstje van zijn bureau en
laat zien hoe hij de verdeling maakt. Dit plannen vindt
hij leuk om te doen. Je moet toch veel overleggen met
alle betrokkenen zoals de koren en vrijwilligers.
 
Daarnaast maakt hij iedere dag het kerkportaal open
zodat de mensen naar binnen kunnen om een kaarsje
te branden of te bidden. ’s Avonds maakt hij de deuren
weer op slot. Hetzelfde voor de poortjes van het kerkhof.
Dit heeft hij enkele jaren geleden overgenomen van
Annie Ketelaars, nadat zij overleden was. Fred: “Dat is
geen werk, je loopt er even naar toe en het is alweer
klaar”.
 
Fred is niet alleen vrijwilliger bij onze Parochie, maar is
ook heel actief bij het St. Barbara Gilde, bij de KBO en bij
het Cultureel Centrum. Vaak helpt hij mee als er iets
georganiseerd wordt in het Gildehuis. Bijvoorbeeld het
verzorgen van jeu de boules middagen. Ook hier geldt
natuurlijk dat het om toerbeurt gaat en hij niet iedere
week klaar hoeft te staan.

Bij het Cultureel Centrum verzorgt hij de verhuur van de
ruimtes. Bij het Gilde is hij 30 jaar bestuurslid geweest
en inmiddels Eredeken.
Trots laat hij de recent gemaakte groepsfoto van het
Gilde zien! Alles wat hij doet, doet hij even graag. “Anders
zou ik het niet doen”, aldus Fred.
 
Door al dit vrijwilligerswerk heeft hij inmiddels een grote
kennissenkring. “Ik denk dat ik wel zo’n 90% van alle
vrijwilligers hier in Dinther ken”. En dat maakt het voor
hem ook zo mooi. Hij heeft een druk leven, “maar heel
de dag in die stoel gaan zitten”, zegt hij wijzend naar de
grote stoel in de kamer, “dat is helemaal niks”. En alles
is lekker op loopafstand. Fred: “Ik ben wel heel veel van
huis af, maar nooit ver weg”. Hoeveel uur hij er mee kwijt
is dat houdt hij niet bij. Hij hoopt het nog lang vol te
kunnen houden.
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Berlicum / Middelrode
Sacramentskerk, Driezeeg 38, 5258 LE  Middelrode
Parochiecentrum De Rots, Kerkwijk 44, 5258 KC, Berlicum
Secretariaat bereikbaar maandag en donderdag van 09.30 tot 11.30 uur
Mailadres: berlicummiddelrode@parochieheiligeaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar: 073-5031215. Dit nummer is in geval van nood
24 uur per dag bereikbaar 

Allerzielen - Lichtjesavond
 
Traditioneel worden op 2 november, de dag van 
Allerzielen, onze overledenen herdacht, speciaal 
diegenen van wie we het afgelopen jaar afscheid hebben
moeten nemen. 
 
Allerzielenviering
Op woensdag 2 november om 19.00 uur doen we dit in
een Allerzielenviering in de kerk in Middelrode.  
Nabestaanden van de overledenen van het afgelopen
jaar worden persoonlijk uitgenodigd voor deze viering. 
Met woorden, muziek en zang herdenken we onze 
dierbaren, tevens zal er voor iedere overledene van het 
afgelopen jaar een kaars aangestoken worden. 
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om de begraaf
plaats in Middelrode te bezoeken en een kaarsje te
plaatsen op het graf van een dierbare, de begraafplaats
zal op deze avond verlicht zijn met vuur en kaarsen. Er
is ook gelegenheid om even na te praten onder het genot
van een kopje koffie of thee. 
 
Lichtjesavond
Op zondag 6 november houden we wederom een 
lichtjesavond in het Processiepark in Berlicum. Ook hier
zullen onze overleden medeparochianen herdacht 
worden met woord, zang en kaarsen.
Aanvang 18.00 uur. 
Na een korte dienst gaan we in optocht, met brandende
kaarsen, naar de begraafplaats waar iedereen een
kaarsje kan plaatsen bij het graf van een dierbare. Tevens
is er gelegenheid om, onder het genot van een kop
koffie/thee of een glaasje gluhwein, nog even na te
praten.  U bent van harte welkom !  

18 juli Antoon Eijkemans 89 jaar
18 juli Jan Smulders 84 jaar
25 sept Isabel van Miert - Achten 83 jaar
26 sept Sjef van der Maazen 87 jaar

Voor wie de klokken luidden
 

 

Overdracht en opening Petrushofje
 
Op 9 september vanaf 16.30 uur waren de direct bij de
realisatie van het Petrushofje en het parkeerterrein
betrokken personen (VIPS) uitgenodigd in de pastorie.
Om 17.00 uur kwam er een zeer dreigende lucht aan,
maar het was nog droog. Conform afspraak kwam stipt
op tijd het St. Jorisgilde in hun zomertenue aangetreden
bij de achteruitgang van de pastorie.
Het Gilde ging mooi op rij staan op de kleine verhoging
op het hofje.
 
Het naambord Petrushofje, met erboven een door de
heemkundekring gemaakt informatiebordje over dit
hofje, waren afgedekt door een vlag van de oude   
Gemeente Berlicum.
De onthulling werd gedaan door de abt D. Hendrickx,
pastoor J. Jansen en de burgemeester H. Looijen.
Daarna gingen oud wethouder E. Mathijssen en huidig
verantwoordelijke wethouder L. van der Aa naar de ene
timpaan en de voorzitter van de locatieraad Berlicum/
Middelrode, H. Boldewijn en P. Steenbergen (hij was in
het verleden vele jaren zeer sterk betrokken bij de St.
Petruskerk) naar de andere timpaan. Tegelijk werden
toen de beide timpanen onthuld door het weghalen van
een zeildoek dat over deze timpanen was gespannen.
Na een korte aanschouwing van de timpanen, werd snel
duidelijk, dat er met rasse spoed naar Den Durpsherd
gegaan moest worden.
In de Beneluxzaal vond toen de formele overdracht
plaats van het Petrushofje en het parkeerterrein van de
pastorie naar de gemeente.
 
Door de voorzitter van de Heemkunde Kring “De Plaets”,
T. Danen, werd het boekje over de St. Petruskerk van
Berlicum aan de aanwezige leden van de Abdij van Berne
en van het College van de gemeente Sint Michielsgestel
aangeboden.
 
Er werd gezongen door het Gemengd Koor Berlicum en
het Sint Jorisgilde bracht nog de vendelgroet en werd de
pannenkoek geslagen.
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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)

Paaskaars voor Peter en Tiny
De koorzangers Peter van Deursen en Tiny van den
Brand verzorgden in coronatijd 2020 t/m 2022 de zang
tijdens de vieringen op zondagmorgen met begeleiding
op orgel door Dan Loredan.
Dat hebben Tiny en Peter op een voortreffelijke wijze
gedaan. Er waren zelfs mensen die speciaal hiervoor
naar de kerk kwamen.
Ook op zondag 31 juli luisterden Peter van Deursen, Tiny
van den Brand en Dan Loredan de viering met verve op.
Aan het einde van de viering vroeg pastor Frank van
Roermund beide zangers om even naar voren te komen.
Naast een woord van dank aan Dan Loredan voor de
uitstekende begeleiding, richtte de pastor zich speciaal
in een kort dankwoord tot beide zangers.
Daarna werden - onder luid applaus - de paaskaarsen
van 2020 en 2021 als dank voor hun geweldige inzet aan
hen overhandigd.
Heel heel hartelijk bedankt!
Wij hopen nog vaak van jullie zang te mogen genieten.

13 juli Grard van Zoggel 84 jaar
18 juli Lies Langens-van den Tillaart 91 jaar
30 juli Piet Diesveld 88 jaar
01 aug Jan Blommers 89 jaar
09 aug Bets van Houtum-Verhagen 82 jaar
12 aug Bert van der Pas 87 jaar
16 aug Ria van den Broek-van Zoggel 75 jaar
25 aug Antoinette Verhoeven-van Os 83 jaar
10 sept Christ Deckers 68 jaar
12 sept Nico van den Heuvel 83 jaar

Wij namen afscheid van

07 augustus Rowan Roest
16 oktober Milou van Zutphen

Gedoopt zijn

Welkom in onze geloofsgemeenschap

Geslaagde vrijwilligersdag
Op 17 september jl. genoten de vrijwilligers van een
leuke actieve middag. Na kennismaking met elkaar,
bedanken van vrijwilligers en introductie van de locatie
raad mochten we tijdens een mooie foto-speurtocht in
Heeswijk-Dinther genieten van een heel bijzondere 
(terug)blik in de kerken van Heeswijk en van Dinther.
Er werd goed voor de inwendige mens gezorgd.
Dank aan de locatieraad, die het mogelijk maakte om als
Heeswijk-Dinther naar elkaar toe te laten groeien.

12



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:

 

12 sept Marietje van Krieken-van Zoggel 85 jaar
15 okt Marietje Bosch-Schouten 93 jaar

Overleden
 

 

Opbrengst MIVA-collecte
 
Deze collecte werd op zondag 28 augustus gehouden in
onze kerk voor medische zorg aan de meest kwetsbaren
in Tanzania. De opbrengst was € 108,40.

Soort vieringen per maand
 
Het feit dat we in onze Augustinusparochie eerst drie
priesters en één pastoraal werker hadden en nu één
priester en twee pastoraal werkers, maakt voor alle   
geloofsgemeenschappen en dus ook voor Loosbroek
de verhouding Eucharistievieringen en Woord- en
Communievieringen (WoCo-vieringen) met betrekking
tot de zondagvieringen totaal anders. Voorheen had
Loosbroek op de eerste en de laatste zondag van de
maand een WoCo-viering en de zondagen daartussen
een Eucharistieviering. Nu zit die regelmaat er niet meer
in. Loosbroek houdt voortaan één eucharistieviering in
de maand en drie keer een WoCo-viering.
Dat heeft soms ook consequenties voor de koren, daar
zij niet altijd alle vaste gezangen van de mis kunnen
zingen. In een WoCo-viering worden namelijk van de
vaste gezangen alleen het Kyrië en het Gloria gezongen.
Dit treft vooral het Kerkkoor en koor Simul Canto. Koor
Servanto zingt geen complete missen. De leden van het
taakveld liturgie van de Augustinusparochie proberen
met alle koorwensen rekening te houden.

Zeer geslaagd kunstenfestival
 
Het kunstenfestival op 27 en 28 augustus was zeer   
geslaagd.
Achter in onze kerk was het laatste avondmaal te zien.
De Maastrichtse kunstenaar Peter Slegers schilderde op
ware grootte Het Laatste Avondmaal van Leonardo da
Vinci en combineerde dit met audiovisuele technieken:
een koppeling van zintuiglijke ervaringen, zoals beeld,
geluid en geur aan filosofie en spiritualiteit.
Sculpturen van Gonny Beljaars waren in de Mariakapel
te zien. Zij is fysiotherapeut. Haar kennis over bouw en
fysiologie van het menselijk lichaam waren te zien in haar
werk.
In de middenpad waren beelden te zien van Jeanne van
den Oever. Eenieder mocht er een eigen interpretatie
aan geven.
In de parochietuin waren sculpturen van Maaike Sips-
Freriks. Met helder vormgegeven strakke lijnen zorgt zij
voor beweging, levenskracht en vrolijkheid.
En er waren in de parochietuin dichters, songwriters, een
romanschrijfster en een klassiek gitarist te beluisteren.
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Levensmiddelenactie 2022
Berlicum/Middelrode
 
De levensmiddelenactie in Berlicum-Middelrode wordt
dit jaar gehouden op zaterdag 3 december en zaterdag
10 december van 09.00 -16.00 uur.
Daarna worden er van de ingezamelde levensmiddelen
kerstpakketten gemaakt voor inwoners in de gemeente
St. Michielsgestel die op of onder het sociaal minimum
leven.
Wie graag een dagdeel mee wil helpen mag zich
aanmelden bij : truuswagenaar@hotmail.nl

Adventsactie in HDL
Opvang en hereniging straatkinderen in Kinshasa
 
Democratische Republiek Congo
Dit land in centraal Afrika heeft door zijn klimaat en
grondstoffen grote mogelijkheden. Helaas is het ook een
land dat al jarenlang lijdt onder dictatuur, corruptie en
uitbuiting. Als gevolg hiervan trokken velen massaal naar
de hoofdstad Kinshasa. Heel veel kinderen hebben in
deze miljoenenstad geen contact meer met hun familie
omdat ze zijn weggestuurd of weggevlucht.  
Zij leven zowel overdag als 's nachts op straat.
 
Aandacht voor de hoop
Hoop op een waardig leven. Een kans voor kinderen op
een goede start in het leven. Adventsactie wil samen met
haar lokale partner Chemin Neuf 300 straatkinderen uit
Kinshasa in hun centrum opvangen om ze uiteindelijk
weer samen te brengen met hun familie.
De getraumatiseerde straatkinderen krijgen hier de zorg
en ondersteuning die ze nodig hebben.
 
Wilt u dit project steunen?
In de kerken van Loosbroek en Heeswijk-Dinther is er op
zondag 18 december een extra collecte. Uw bijdrage is
enorm welkom.
U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer
NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.

De Ark Protestantse kerk Dinther
Kerkportaal R.K. Kerk Dinther
Kerkportaal R.K. Kerk Loosbroek
Maria kapel R.K. Kerk Heeswijk

Kerstpakketten actie 2022
Heeswijk-Dinther-Loosbroek
 
Hulpdienst LICHTPUNT organiseert ook dit jaar weer een
kerstpakketten actie in Heeswijk-Dinther-Loosbroek
voor de gezinnen die moeten leven van een uitkering.
Van 17 t/m 23 december 2022 kunt u uw gekregen of
zelf samengestelde kerstpakket naar de kerken in HDL
brengen. Leden van de werkgroep Lichtpunt gaan deze
pakketten naar de gezinnen brengen, die daarvoor in
aanmerking komen.
 
Tussen 10.00 – 17.00 uur kunt u terecht in:

 
Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage in deze
moeilijke tijden, waarin oorlog en prijsstijgingen in alle
sectoren van onze samenleving voor grote problemen
gaan zorgen bij de mensen van Lichtpunt.
Een goed gevuld kerstpakket is dan een lichtpuntje in
deze donkere dagen rond Kerstmis.
 
 

Iedere jongere uit onze Augustinusparochie wordt met
€ 100,- gesponsord 

Wereldjongerendagen 2023
 
Wat een kans om deze dagen in Portugal mee te maken!
Iedere jongere uit onze Augustinusparochie wordt met
€ 100,- gesponsord en wordt gefaciliteerd in het zoeken
naar andere financiële bronnen.
De Wereldjongerendagen maakten grote indruk bij hen
die deze dagen eerder hebben meegemaakt.
Belangstelling? Kijk voor meer informatie op: www.jbdb.
nl, onder het kopje Wereldjongerendagen 2023.
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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 novem
ber 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 verschillen en overeenkomsten tussen
thuis en de kerk. Ze hebben een kaars gemaakt en 
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?
Ze zijn ook regelmatig bij een viering geweest en hebben
flink geholpen tijdens de parochiedag in Loosbroek. Nu
zijn er nog een paar bijeenkomsten en dan worden ze
gevormd, we hopen u te zien op 13 november.
 
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 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 dan weer extra diepgang in de
bijeenkomsten.
Rond Pasen 2023 hopen we de nieuwe vormelingen aan
u te kunnen voorstellen.

Nieuws van de Communiewerkgroep
 
Nu de herfst weer in volle gang is, kunnen we terugkijken
op een mooie start van het nieuwe communiejaar.
Kasteel Heeswijk vormde begin oktober weer een
prachtig decor voor de jaarlijkse vossenjacht.
De communicanten uit de verschillende dorpen van
onze parochie hebben op deze manier kennis kunnen
maken met elkaar en met veel figuren uit de Bijbel.

Foto's achterkant: Parochiedag 25 september

 
Op 18 oktober hebben de communicanten het project
boek 'Blijf dit doen' ontvangen tijdens hun allereerste
reguliere kinderbijeenkomst. Dit kleurrijke boek staat
boordevol verhalen uit de Bijbel, opdrachten en puzzels.
Elke bijeenkomst gaan de communicanten hiermee aan
de slag om zo samen toe te werken naar hun Eerste
Heilige Communie op zondag 14 mei 2023.

 
Maandelijks staan er ook weer gezinsvieringen gepland,
als onderdeel van dit leuke traject. Hier hopen we ook
de communicanten van voorgaande jaren en hun gezins
leden te ontmoeten.
Terugblikkend op het voorgaande projectjaar, willen we
laten weten dat de oude groep communicanten een
bedrag van maar liefst € 618,00 heeft gespaard voor het
goede doel: hulpdienst Lichtpunt. Zij kunnen hier weer
veel mensen mee steunen die het moeilijk hebben.
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