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Gedachten van bisschop De Korte
bij het overlijden van emeritus paus Benedictus XVI 

 
Broeders en zusters,
Al lange tijd was duidelijk dat de gezondheid van onze
emeritus paus Benedictus uitermate kwetsbaar was. Op
de laatste dag van het jaar is hij gestorven. Het is veel te
vroeg om te kunnen oordelen over de betekenis van
deze theoloog en paus voor het leven van de Kerk. Graag
deel ik met u mijn gedachten over de gestorven emeritus
paus. Alles voorlopig en fragmentarisch.
 
Joseph Ratzinger was een intelligent mens en had een
rijke kerkelijke loopbaan. Hij werd priester, docent,
professor, bisschop en medewerker van de curie in
Rome. Als prefect van de Congregatie voor de Geloofs
leer was hij een van de meest naaste adviseurs van paus
Johannes Paulus II.
In 2005 mocht hij deze paus opvolgen. Dat was zeker
geen gemakkelijke opdracht, juist omdat de overleden
paus in katholieke kring groot aanzien genoot.
Hij was een bekwame theoloog. Tijdens het Tweede
Vaticaanse Concilie was hij een belangrijk adviseur van
de bisschoppen. Hij steunde de vernieuwingen van het
Concilie. Maar de snelle ontkerkelijking in het westen
sinds de zestiger jaren maakte hem verontrust.
Hij werd theologisch voorzichtig; anderen zullen zeggen
behoudend. Maar hij bleef de vernieuwingen van het
concilie ondersteunen.

Als paus heeft hij het belang van de christelijke wortels
van de westerse cultuur benadrukt. In de lijn van het
concilie bleef hij zich inzetten voor de oecumene en de
interreligieuze dialoog. Met de encycliek Caritas in
Veritate (2009) actualiseerde hij het katholieke denken
over de rechtvaardige samenleving.
 
Als theoloog, kardinaal en paus heeft hij talloze studies
geschreven. Veel aandacht kregen de boeken over de
persoon van Christus. Juist ook in de protestantse wereld
hebben die boeken veel positieve reacties opgeroepen.
Voor paus Benedictus stond de vraag centraal hoe de
Kerk op een aansprekende wijze over Gods openbaring
in Christus kan spreken in een tijd van ontkerkelijking en
secularisatie.
 
Paus Benedictus benoemde mij in 2008 tot bisschop van
Groningen-Leeuwarden. Ik heb hem enkele keren
mogen ontmoeten. Tijdens een bedevaart met jongeren
uit het bisdom van het Noorden was hij zichtbaar blij met
deze jonge mensen als de toekomst van de Kerk. Als
kardinaal mocht ik hem in Rome ook eens spreken. Hij
kwam over als een vriendelijk mens die zacht sprak. Hij
liep in een eenvoudige priestertoog en viel op door zijn
grote geleerdheid. Ingewikkelde theologische kwesties
kon hij helder verwoorden.
Over zijn opstelling rond het seksueel misbruik binnen
onze Kerk worden er nog steeds vragen gesteld. Het
belang van de goede naam van de Kerk was lange tijd
belangrijker dan de solidariteit met de slachtoffers. Dat
gold helaas voor de meeste bisschoppen, ook in
Nederland. Het lijkt dat ook paus Benedictus te laat de
knop heeft omgezet en te laat koos om recht te doen
aan de slachtoffers.
 
In 2013 was duidelijk dat zijn gezondheid kwetsbaar was
geworden. Volkomen onverwacht trad hij terug uit zijn
ambt. De paus zag dat zijn gezondheid vermoeiende
reizen niet meer toeliet.
Wij gedenken paus Benedictus in dankbaarheid. Deze
opvolger van Petrus wilde dienaar zijn van de dienaren
Gods en een getuige van Gods onvoorwaardelijke liefde
in Jezus Christus. Wij bidden dat hij nu is thuisgekomen
bij zijn Heer die hij altijd heeft willen dienen.
 
Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch

Foto voorkant:
Heilige Familie in de kerk van Loosbroek
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Aan de inhoud wordt de grootst mogelijke
zorg besteed, maar de ervaring leert dat
fouten nooit helemaal zijn te voorkomen.

Pasen in zicht?
 
Gevoelsmatig is de Kersttijd nog maar net voorbij en nu komt
de Veertigdagentijd er aan. Want zondag 19 februari is het
carnaval, de overgang naar de Veertigdagentijd.
‘Maar dat is snel’, zult u ongetwijfeld denken. En dat komt
omdat we dit jaar een ‘vroege Pasen’ hebben. Dat is overigens
niet iets, dat de paus bepaalt. Nee, daar zijn regels voor. Pasen
valt namelijk altijd op de eerste zondag na de eerste volle maan
in de lente. De vroegst mogelijke Pasen is dus op zondag 22
maart. De laatst mogelijke Pasen is zondag 25 april. Kunt u het
nog volgen?
Dit jaar is het op dinsdag 6 april volle maan, dus hebben we
een ‘vroege Pasen’. Maar niet alleen valt Pasen daardoor vroeg
dit jaar, maar het hele blok vanaf Carnaval (19 februari) t/m
Sacramentszondag (11 juni) schuift mee. Want dit alles is met
elkaar verbonden.
Zoals gezegd gaat Carnaval vooraf aan de Veertigdagentijd. De
Veertigdagentijd wordt ingeluid op Aswoensdag en eindigt met
Pasen. In deze periode vallen Palmzondag (Jezus’ intocht in
Jeruzalem) en de Goede Week (Laatste Avondmaal en Jezus’
lijden en dood).
Pasen is het centrale punt waarom alles draait: dan vieren we
de Verrijzenis van de Heer!
 
Maar ook na Pasen vieren we weer veertig dagen: de Paastijd.
En na die veertig dagen komen we uit op Hemelvaartsdag, dat
altijd op een donderdag valt.
De vijftigste dag na Pasen is ook heel speciaal, want dan is het
Pinksteren: de gave van de Heilige Geest.
Tot slot zijn ook de twee zondagen ná Pinksteren heel belang
rijk. Eerst vieren we het hoogfeest van de Heilige Drie-Eenheid
en een week later is het Sacramentszondag.
 
Zo laat de periode van februari tot juni prachtig zien, hoe God
met ons mensen begaan is en hoe dit gestalte heeft gekregen
in het leven, de dood en verrijzenis van Jezus. Het is dan ook
waarlijk een periode om te gedenken en te vieren. En dat kan
dit jaar gelukkig weer samen met elkaar!
 
pastor Guido Dieteren
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Column: Oosterse wijsheden (2)
 
In het parochieblad van augustus 2022 heb ik u een
aantal oosterse wijsheden aangeboden om innerlijke
rust te hervinden in de huidige onrustige wereld.
Het komt soms voor dat we vastlopen in ons leven. Ook
kan het voorkomen dat er vraagstukken spelen waar je
maar geen oplossing voor weet. Oosterse wijsheid heeft
al eeuwenlang mensen beïnvloed in hun doen en laten.
Het is een inspirerende en inzicht gevende manier om
zaken eens vanuit een ander perspectief te bekijken.
Vandaar dat ik u graag ten tweede male een aantal
wijsheden wil presenteren.
 

•   Confucius: ‘Zoek de kleine dingen die aan het leven
vreugde en voldoening geven’

•   Boeddha: ‘Geduld is het beste gebed’
•   Mahatma Gandhi: ‘Je kan geen hand schudden met

een gebalde vuist’
•   Confucius: ‘Als de rijken vermageren, zijn het de

armen die van honger omkomen'
•   Lao-Tse: ‘De onbuigzame mens is een leerling van

de dood. De zachte, soepele en kwetsbare mens
houdt van het leven’

•   Boeddha: ‘Haat wordt niet door haat overwonnen;
haat wordt door liefde overwonnen, zo is van
eeuwigheid de orde der dingen’

•   Mahatma Gandhi: ‘Trouw en vriendschap berusten
op een zielsverwantschap die op aarde maar       
zelden te vinden is. Slechts tussen gelijkgerichte
naturen kan vriendschap werkelijk waardevol en
duurzaam zijn’

•   Boeddha: ‘Alle wezens zijn bang voor pijn en vrezen
de dood. Verplaats u in hun situatie en laat hen met
rust’

•   Lao-Tse: ‘Genoeg hebben is geluk; meer dan       
genoeg hebben brengt ongeluk. Dat geldt voor alle
dingen, vooral echter voor geld’

•   Mahatma Gandhi: ‘Bijna alles wat u doet is           
onbelangrijk, maar het is erg belangrijk dat u het
doet’

•   Confucius: ‘Ik moet werkelijk de man nog         
ontmoeten die meer ziet in deugdzaamheid dan in
een mooie vrouw’

•   Boeddha: ‘Blijf niet hangen in het verleden, droom
niet van de toekomst, maar concentreer je geest
op het huidige moment’

•   Confucius: ‘Eén moment van vreugde verdrijft
honderd zorgen’

 
Ik wens u veel wijze gedachten.
Jan van der Krabben

Boeiende Bijbelcursus
 
Pastor Guido Dieteren gaf in het afgelopen najaar een
Bijbelcursus in cc Servaes.
Zijn zoon Merlijn nam ook een deel voor zijn rekening.
Hij vertelde stukjes uit de geschiedenis ten tijde van het
ontstaan van de bijbel.
Vader en zoon vertelden boeiend en soms met humor
over het ontstaan van dit bijzondere boek, dat na 2000
jaar wereldwijd nog steeds veel gelezen wordt.
Er waren ongeveer 20 cursisten aanwezig, waarvan een
aantal uit de vorige parochie van Guido, Zalige Titus
Brandsma (Ede-Wageningen en omgeving).
De vierde en laatste ochtend was een kerstspecial met
uitleg over het Kerstverhaal. Bij de koffie/thee waren
kerstlekkernijen.
In het voorjaar volgt weer een korte cursus over de Bijbel.

De twee kanten van ’t jaar 2022
 
           Twintig tweeëntwintig heeft me niks gebracht
                          Mij hoor je nooit zeggen
               Dat we samen meer kunnen dan alleen
                 Want als ik even verder kijk, ontdek ik
                      Spanning en onrust om mij heen
                           Elke week voelde ik minder
             Verbinding met mensen die me dierbaar zijn
                                           Ik voelde
             Dat ik vervreemd raakte van de buitenwereld
                                  En zeg me vooral niet
                            Er zit iets moois in iedere dag
                        Want hoe je het ook wendt of keert
                                 Ik heb dit jaar stilgestaan
                            Je zult mij nooit horen zeggen:
            Twintig tweeëntwintig bracht me veel lichtpuntjes!
                Lees het gedicht nu van onderen naar boven
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Verwondering
Samen met mijn collega Ingrid van Meer zijn we in september 2020 gestart met de afdeling
‘familiepastoraat’ in het bisdom ’s-Hertogenbosch. De afdeling komt voort uit het verlangen
van Mgr. de Korte dat méér jonge gezinnen betrokken zijn bij de parochies. Hij beschrijft de
parochies van nu als omgekeerde pyramides: veel oudere mensen, weinig jonge mensen
en gezinnen. Graag wil hij gezinnen met opgroeiende kinderen (opnieuw) bij de parochie
betrekken.
Tijdens de oriëntatie in de eerste maanden van onze aanstelling spreken we met pastores
teams van parochies en met kleine groepjes jonge ouders. We verwonderen ons over wat
we aantreffen. In de teams overheerst de vermoeidheid en soms de moedeloosheid. ‘’Wat
is de zin van voorbereiding op doop, communie en vormsel wanneer we niemand van hen terugzien op zondag?"
Bij de jonge ouders is de sfeer anders. Zij zijn positief gestemd over het doorgeven van het geloof dat zij op hun
beurt ontvangen hebben en waarvoor ze dankbaar zijn. Ze weten: opvoeden in geloof moet nú gebeuren en ze
zijn daarvoor vol energie. Natuurlijk zien ze ook problemen: tijd vinden, het volhouden een uitzondering te zijn, de
kerk lijkt soms zo ver weg, de onderlinge verschillen. Echter, ieder weet: het is nu of nooit. Hoe konden gezinnen
en parochieteams zo bij elkaar uit het zicht raken?
Uiteindelijk hebben we onszelf zo neergezet: ‘De afdeling Familiepastoraat werkt aan licht, sprankelend familie
pastoraat vol energie in alle parochies van het bisdom’. We ondersteunen parochies om een thuis te worden voor
families. We zijn vrouwen, we zijn meesters in verbinden.

  - Parochies zijn veilig voor gezinnen, zowel geestelijk
als fysiek

  - Er is vorming voor alle leeftijdscategorieën
  - Families ontmoeten er elkaar
  - Families vieren met elkaar, liefst elke zondag
  - Er is aandacht voor het bouwen aan duurzame 

relaties, ook binnen gezinnen
  - Families staan in hun kracht, ze komen tot zelf-

ontplooiing binnen de geloofsgemeenschap

Vol energie
Elke parochie, ook de Augustinusparochie heeft familie
pastoraat. Er wordt gedoopt, voorbereid op communie
en vormsel, gezinnen komen er (wel eens) naar de kerk.
In nog best veel families heeft de parochie een plekje:
de pastoor, het kerkgebouw, het kerkhof… Maar ieder
een voelt dat er iets nodig is om de energie, die zo bij
families hoort, te laten stromen.
 
Een energiek familiepastoraat kan de volgende pijlers
bevatten:

Familiepastoraat; werk in uitvoering

Veiligheid spreekt voor zichzelf. Zonder veiligheid kan
niets groeien dat werkelijk van waarde is. Hier mogen
we elkaar altijd op aanspreken.
Vorming: we zijn er aangewend dat onze kinderen een
voorbereidingstraject volgen voordat ze een sacrament
ontvangen. Ouders zetten zich in om dit mogelijk te
maken. Vormingsavonden voor ouders wordt lastiger.
Toch is die behoefte aan vorming er wel. Ze geven aan
het moeilijk te vinden om over geloof te praten. Of zelfs,
om een kerk in te gaan. ‘Ik weet eigenlijk niet wat ik moet
doen in de kerk, wat er van mij verwacht wordt…’ Best

spannend om hiermee aan de slag te gaan. Maar niet
geprobeerd is altijd mis. We weten het maar al te goed.
Ook op het Brabantse platteland kan het gebeuren dat
jouw kind in de klas de enige is die zich gaat voorbereiden
op de Eerste Communie. Niemand wil de enige zijn, en
zo heeft Jezus het ook nooit bedoeld. Het is belangrijk
dat families elkaar treffen, fijne dingen doen met elkaar.
Het is belangrijk dat kinderen vriendjes kunnen maken
met andere kinderen die ook naar de kerk gaan. Naar
de kerk gaan… Als er iets niet wil lukken is het families
die elke zondag naar de mis komen. Toch is het samen
eucharistie vieren bron en hoogtepunt van ons geloof.
We willen onze kinderen in de communievoorbereiding
zelfs voorbereiden op die mis. Ook in dit vat met tegen
strijdigheden kan meer in- en overzicht komen. Bij onze
zending hoort ook de zorg voor duurzame relaties, en
alles wat dit met meebrengt. Een hoofdstuk apart.
De laatste pijler is eigenlijk de sleutel voor al het andere.
We kennen geen andere start dan met ouders aan tafel
te gaan zitten en hen te vragen: Wat vind je nou mooi
aan geloven? Wat is je dierbaar? Maar ook: Waar vloeit
jouw energie van weg? En tot slot: Waar verlang je naar,
als het om geloven gaat? Je denkt misschien dat je de
antwoorden wel weet. Dat is totaal onbelangrijk! Het
gaat om het gesprek zelf en het vertrouwen dat God zich
laat zien in deze verlangens. Zo kunnen jullie meteen
samen aan de slag. Succes!
 
Manon van den Broek Pastoraal werker parochies HDL
2005 – 2010, vanaf september 2020 medewerker familie
pastoraat van het bisdom van ‘s-Hertogenbosch
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Jesus Christ Superstar
 
Wie kent niet de beroemde rockopera (en latere musical)
Jesus Christ Superstar? Deze opera geeft een prachtig
beeld van de laatste dagen van Jezus op aarde: zijn
gevangenneming, lijden en dood. Dat verhaal wordt
verteld geheel in de traditie van bijv. de beroemde 
Matthäuspassion van Bach. Alleen is de mooie muziek
bijzonder eigentijds. Verwacht dus geen klassieke aria’s,
maar hedendaagse popmuziek.
Na het uitbrengen van deze rockopera op een dubbel-
LP in 1969 verscheen al spoedig de gelijknamige film.
En daarna is het stuk als musical overal in de wereld
duizenden keren opgevoerd .
 
Ook Natuurtheater De Kersouwe uit Heeswijk-Dinther
zal dit voorjaar de musical Jesus Christ Superstar gaan
uitvoeren met mensen uit de regio.
Al vroeg in de planning heeft de organisatie daarbij
contact gezocht met onze parochie, omdat men de
musical graag in de kerk van Dinther zou willen
opvoeren. Uiteraard vinden wij dit een geweldig plan en
locatieraad, pastoresteam en parochiebestuur hebben
alle medewerking toegezegd.
 
Helaas heeft de organisatie ons eind december laten
weten dat de uitvoering van Jesus Christ Superstar in een
van onze kerken helaas niet haalbaar blijkt te zijn.
De organisatie publiceerde het volgende bericht:
‘Met pijn in ons hart hebben we moeten besluiten om
de voorstellingen van Jesus Christ Superstar te verplaat
sen naar Natuurtheater de Kersouwe.
Afgelopen week is duidelijk geworden dat de kerk als
locatie te veel uitdagingen en onzekerheden geeft om
een kwalitatief goed spektakel ten tonele te kunnen
brengen. Om deze uitdagingen opgelost te krijgen
moeten we flink investeren in onder andere techniek en
demping, wat gepaard gaat met hoge kosten die we niet
gedekt gaan krijgen doordat we beperkt zijn in de
kaartverkoop per voorstelling.
En hiermee zijn vervolgens ook de onzekerheden niet
weggenomen: we weten eigenlijk pas op de zaterdag
voor de voorstellingen of de maatregelen voldoende
zullen zijn om de galm weg te nemen en het geluid
redelijk tot goed te krijgen.
 
Het grote succes van de voorverkoop en de grote
belangstelling voor onze voorstellingen heeft ons
enigszins verrast en we hebben daarom gekeken of en
hoe we extra voorstellingen geregeld kunnen krijgen. We
hebben overwogen om alleen deze extra voorstellingen
in de Kersouwe plaats te laten vinden in een versoberde
versie, maar dat vraagt eigenlijk om een tweede voor
stelling met alle bijbehorende productie.

Daarom hebben we ervoor gekozen om de voorstelling
in zijn geheel naar de Kersouwe te verplaatsen en alle
mogelijkheden van dat theater te benutten. We kiezen
liever voor één ijzersterke versie in De Kersouwe dan
voor een onzekere versie in de kerk en een uitgeklede
reprise in het theater.
Het doet ons enorm zeer om deze beslissing te moeten
nemen, maar we hebben de conclusie moeten trekken
dat de kerk een geweldig idee was maar uiteindelijk niet
realistisch is gebleken.
Ondanks de enorme teleurstelling kunnen we toch ook
positief zijn. De nieuwe situatie zorgt uiteindelijk voor
veel nieuwe mogelijkheden. Denk daarbij dan aan goed
geluid, veel meer ruimte, betere zichtlijnen voor het
publiek etc. En ondanks de risico’s voor wat betreft het
weer, zijn we ervan overtuigd dat we een prachtig
spektakel kunnen neerzetten in de Kersouwe.‘
De voorstellingen zijn nu in de Kersouwe op vrijdag
avond 31 maart, zaterdagavond 1 april en zondagavond
2 april.
We blijven uiteraard in gesprek met de organisatie om
te kijken hoe we als parochie bij dit bijzondere gebeuren
aanwezig kunnen zijn. Want het verhaal van Jesus Christ
Superstar gaat toch juist over onze christelijke
boodschap!
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Vele handen _ _ _ Licht werk

Gevraagd
coördinator verspreiding parochiebladen in
Berlicum/Middelrode
 
Werkzaamheden:
De parochiebladen die binnen komen verdelen over
de bezorgers en bij hen afleveren. Hiervoor krijg je
een adressenlijst aangeleverd van de bezorgers en
looplijsten voor de bezorgers. Het parochieblad wordt
4x per jaar uitgegeven.
secretariaat@parochieheiligeaugustinus.nl

Soms kan het heel snel gaan! Er stond in de vorige twee
parochiebladen een oproep voor een vrijwilliger die
kopieerwerk wil doen in het parochiecentrum.
Net voordat het vorige parochieblad uit kwam ontving
ik een telefoontje: een vrijwilliger meldde zich aan en is
inmiddels al lekker aan de slag met het printen van
boekjes, brieven e.d. die nodig zijn in de parochie. Hij
heeft ervaring met drukwerk, dus het inwerken was zo
voor elkaar. We zijn superblij met hem!
Verheugend nieuws is, dat sinds kort vrijwilligers van alle
locaties  vertegenwoordigd zijn in onze pastoraats
groep. Het voelt nu als een compleet team van pastores
en leken, waar input geleverd kan worden voor pastoraal
beleid.
 
In Berlicum/Middelrode heeft de officiële overdracht van
het Petrushofje plaats gevonden. Dit is voor enkele
vrijwilligers de afsluiting van een jarenlang intensief
traject van overleg over sluiting kerk, sloop kerk, sloop
toren, bouw van sociale huurwoningen en aanleg van
het Petrushofje. Hier is door een kleine groep vrijwilligers
een gigantisch groot aantal uren in geïnvesteerd. Petje
af voor al deze vrijwilligers met deze ingewikkelde en
intensieve klus!
 
Bij het verschijnen van dit parochieblad hebben op alle
locaties, zowel in Heeswijk-Dinther, in Loosbroek en in
Berlicum/Middelrode, bedank-middagen-avonden plaats
gevonden voor onze vrijwilligers.
In het vorige parochieblad is al geschreven over deze
middag in Heeswijk-Dinther. In Berlicum/Middelrode
vond een gezellige avond plaats met een optreden van
ondergetekende en een gezellig hapje en drankje.
In Loosbroek zijn er high-tea bijeenkomsten geweest.
De coördinator Cor Gloudemans heeft iedereen weer
bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in de eigen
geloofsgemeenschap en in parochie Heilige Augustinus.

Er werden nog veel mensen die in de corona periode
afscheid hadden genomen extra in het zonnetje gezet
omdat daar nog geen goede gelegenheid voor geweest
was.
 
Wij zijn voor het bestuur van onze parochie nog op zoek
naar minimaal twee vrijwilligers met de portefeuille
Gebouwen en Communicatie! Als je meer wilt weten over
de inhoud van deze functies kun je contact opnemen
met onze vicevoorzitter Karin van der Heijden:
vicevoorzitter@parochieheiligeaugustinus.nl.
 
Zoals in vorig parochieblad al vermeld is zal ik met
pensioen gaan en dit is dan ook de laatste keer dat ik
deze pagina zal schrijven.
De medewerkers en ook de oud-medewerkers van het
secretariaat van Berlicum/Middelode hebben mij een
verrassende, onvergetelijke middag bezorgd, met een
high-tea van allemaal zelf gemaakte hapjes en een
prachtig lied. De mensen van de bloemsiergroep hebben
mij verrast met een prachtige kaart en geweldige bos
bloemen.
Wanneer jullie dit lezen zal mijn afscheid van de parochie
bij de nieuwjaarsreceptie al plaats gevonden hebben.
Ik wens alle parochianen en met name alle vrijwilligers
in onze parochie veel plezier en toewijding toe in het
vrijwilligerswerk. Ik heb tijdens de afgelopen 11 jaar met
jullie genoten van de geweldige inzet en bijdrage die
jullie keer op keer laten zien.
Dank jullie wel voor de prettige samenwerking!
 
En voor iedereen die dit leest:
Vindt u het ook leuk om als vrijwilliger in onze parochie
te komen werken dan kunt u zich aanmelden op het
parochiesecretariaat 073-5031215 of via
secretariaat@parochieheiligeaugustinus.nl
 
Petra van Rijsingen
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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

 za 04 februari  Berlicum/Middelrode  19.00 uur  Woord- en Communieviering  Isabel van Baal
       Gezinsviering: delen  
 zo 05 februari  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Parochiële voorganger
    Loosbroek  09.30 uur   Woord- en Communieviering  Parochiële voorganger
    Heeswijk-Dinther  10.00 uur  Peuter-kleuterviering (doopouders)  Isabel van Baal / Guido Dieteren

 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

 za 18 februari  Heeswijk-Dinther  09.11 uur  Eucharistieviering vanwege Carnaval  Joost Jansen
 zo 19 februari  Berlicum/Middelrode  10.00 uur  Woord- en Communieviering / Carnaval  Isabel van Baal / Guido Dieteren
   Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering  Parochiële voorganger

 woe 22 februari  Heeswijk-Dinther  19.00 uur  Eucharistieviering voor de hele parochie   Frank van Roermund
 Aswoensdag        

 zo 26 februari  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund
 1e zondag  Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering   Parochiële voorganger
 40-dagentijd  Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund

 vrij 3 maart  Wereldgebedsdag  19.00 uur  Gebedsdienst in Protestantse Kerk Dinther  Werkgroep

 zo 5 maart  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Parochiële voorganger
 2e zondag  Loosbroek   09.30 uur  Woord- en Communieviering   Isabel van Baal
 40-dagentijd  Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering  Isabel van Baal

 zo 12 maart  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Guido Dieteren
 3e zondag  Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering   Frank van Roermund
 40-dagentijd  Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund

 zo 19 maart  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund
 4e zondag  Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Parochiële voorganger
 40-dagentijd  Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering / gezinsviering  Isabel van Baal / Guido Dieteren

 zo 26 maart  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Parochiële voorganger
 5e zondag  Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund
 40-dagentijd  Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund

 zo 2 april  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Isabel van Baal / Guido Dieteren
 Palmzondag  Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Parochiële voorganger
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering  Joost Jansen

 di 4 april  Heeswijk-Dinther  19.00 uur  Boeteviering voor de hele parochie  Joost Jansen

 do 6 april  Heeswijk-Dinther  18.30 uur  Eucharistieviering voor de hele parochie  Pastoresteam
 Witte Donderdag        
 vrij 7 april  Berlicum/Middelrode  15.00 uur  Kruisweg  Isabel van Baal / Guido Dieteren
 Goede Vrijdag  Heeswijk-Dinther  18.30 uur  Passieviering  Frank van Roermund
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Zaterdag 1 april Den Dungen 20,00 uur
Palmzondag 2 april Loosbroek 15.30 uur
Eerste Paasdag 9 april SOW-kerk Berlicum 10.00 uur

‘Ruimte waar het licht kan komen’
Uitvoering "Vrientenmis"
 
Henny Vrienten, ex-popmuzikant en componist van
filmmuziek, werd door de oecumenische studenten- 
gemeente in Utrecht gevraagd liturgische muziek te
schrijven. Hier kwam uit voort de zgn. 'Vrientenmis'
onder de titel 'Ruimte waar het licht kan komen'.
Henny Vrienten was leadzanger en bassist van de pop
band ‘Doe Maar’. Hij overleed – te jong – in april 2022.
 
Een projectkoor o.l.v. dirigent Greet Strijker gaat rond
Pasen 2023 de 'mis' van Henny Vrienten uitvoeren.

Van harte welkom!

Onze kerken en energiekosten
 
De hoge kosten voor energie raken ook ons als parochie.
Ons gasverbruik in de kerken is erg hoog.
Leden van het parochiebestuur en de locatieraden zijn
aanwezig geweest bij een speciale themabijeenkomst
vanuit ons Bisdom over dit onderwerp.
Het verder isoleren van onze drie kerken is lastig.
Ook is het nauwelijks mogelijk om op andere wijzen te
bezuinigen. Daarom heeft het parochiebestuur besloten
om gedurende de winter de temperatuur in de kerken
drastisch te verlagen, ook tijdens de vieringen.
U zult begrijpen, dat dit de gevoelstemperatuur tijdens
de vieringen helaas minder aangenaam maakt, maar het
scheelt onze parochie héél veel stookkosten. Daarom:
trek, als het echt kouder is, lekker warme kleding en een
dikke jas aan.
Zie ook: www.kn.nl/nieuws/kerk-in-nederland/parochies-
draaien-de-verwarmingsknop-terug-6-tips-om-toch-warm-
in-de-mis-te-zitten

 za 8 april  Heeswijk-Dinther  20.30 uur  Eucharistieviering voor de hele parochie  Pastoresteam
 Paaswake        
 zo 9 april  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Isabel van Baal / Guido Dieteren
 Hoogfeest  Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund
 van Pasen  Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering  Parochiële voorganger
 ma 10 april  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering voor de hele parochie  Frank van Roermund
 Tweede Paasdag        

 zo 16 april  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Parochiële voorganger
 Beloken Pasen  Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Parochiële voorganger
   Heeswijk-Dinther  10.45  uur  Woord- en Communieviering  Guido Dieteren

 zo 23 april  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering / Gilde  Frank van Roermund
   Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering  Joost Jansen
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering  Joost Jansen

 zo 30 april  Berlicum/Middelrode  10.00 uur  Eucharistieviering voor de hele parochie  Pastoresteam
 Augustinuszondag       

 zo 7 mei  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Parochiële voorganger
   Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Parochiële voorganger
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering  Parochiële voorganger

 zo 14 mei  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Guido Dieteren
 Moederdag  Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering / Eerste Heilige Communie  Frank v Roermund / Isabel v Baal
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Even voorstellen: José Driessen
 
Hallo ik ben José Driessen, dochter van Henk en Jet
Driessen, zus van Astrid, Madeleine, Hedwig en Mark.
Geboren in de Schoolstraat in Heeswijk-Dinther (wat
destijds nog Dinther was) en opgegroeid in de Koffie
straat. Daar was ik vooral veel buiten te vinden rond het
huis of in de Dieppoel op zoek naar avontuur. Vliegeren
in de wei, kikkers vangen en boompje klimmen, het was
allemaal binnen handbereik. Maar ook werken in de
moestuin, gras maaien en helpen met hooi lossen, er
was altijd wat te doen.
Korfbal was de sport bij ons voor alle meiden. Ik wilde
zelf liever voetballen, maar dat was niet de bedoeling.
Daarom heb ik tot mijn 15e gekorfbald, want op zaterdag
kreeg ik een baantje bij de Spar en kon dan nooit een
wedstrijd spelen. Ook op zondag had ik een baantje in
de kantine van Avesteyn, namelijk de afwas doen en
broodjes worst maken.
Na vier jaar Franciscus-college in Veghel ging ik naar
Helmond om te leren voor activiteitenbegeleider.

Locatieraad Heeswijk - Dinther
 
Fred van den Berg
Vanaf 1974 verbonden met diverse activiteiten in en
rond de kerk, als collectant, lector, weekendkoster,
planner, voorheen in Dinther lid van de Parochieraad en
vanaf april 2017 lid van de Locatieraad Dinther, per 1
januari 2022 locatieraad Heeswijk-Dinther.
Diana Driessen
Mijn naam is Diana Driessen en sinds 2021 ben ik als
algemeen lid toegetreden bij de locatieraad Heeswijk-
Dinther. Daar ik me al jaren actief bezighoud met het
vormsel en ik het jammer vind dat steeds meer mensen
een soort van ‘verloren’ raken (en dat heeft niks met
‘halleluja’ te maken) leek het me een goed idee me eens
te gaan verdiepen in het hoe en wat van zo’n ‘club’ die
het beste voorheeft met ons dorp en alle mensen die er
wonen.
Caroline van Grinsven
Sinds 1986 woon ik, afkomstig uit Nuland, in Heeswijk-
Dinther. In 2005 ben ik gestart met GeWe administraties.
Vanaf september 2021 draai ik als vrijwilligster mee met
de administratie van onze parochie en de maandelijkse
vergaderingen. Ik zorg o. a. voor de in- en uitgaande
facturen en dat deze betaald worden; ook verwerk ik dit
in het Exact-online boekhoudpakket.
Christel van der Heijden
Ik ben Christel van der Heijden 47 jaar. Ik heb mij bij de
locatieraad aangesloten omdat ik mij breder in wil zetten
in de HDL-gemeenschap. Meedenken, regelen, overleg
gen en vooral “het samen doen” is voor mij belangrijk.
Al met al voel ik mij hier thuis.

Jasper Leerssen
Mijn naam is Jasper en ik ben import, want ben geboren
in Gouda. Sinds eind 2011 woon ik in Heeswijk-Dinther
samen met mijn vriendin Sjackie van de Ven (geboren in
H-D). Mijn beroep is chemisch procestechnoloog bij een
geur- en smaakstoffen fabriek.
Na een jaar proefdraaien, heb ik sinds 2022 de functie
van coördinator van de locatieraad Heeswijk-Dinther op
mij genomen. Ik vind het belangrijk dat de Katholieke
kerk leeft en behouden blijft voor Heeswijk-Dinther. Mijn
bijdrage zit vooral in het afstemmen en er zo samen voor
zorgen dat de vrijwilligers optimaal tot hun recht kunnen
komen in het belangrijke werk dat zij doen.
Mari van Zutphen
Sinds 2007 beheerder van gebouwen en vastgoed in
parochiebestuur Dinther en vanaf 2017 in de locatieraad
Dinther. Per 1 januari 2022 voor locatieraad Heeswijk-
Dinther. Dit betreft de coördinatie en uitvoering van
onderhoud aan kerk, cc Servaes en pastorie. Daarnaast
actief in meerdere werkgroepen.

V.l.n.r. Jasper, Caroline, Diana, Christel, Mari en Fred

Knutselen en tekenen was een hobby van mij en daar
kon ik mijn beroep van maken. Na het behalen van mijn
diploma wilde ik natuurlijk graag aan het werk.
Maar dat wilde nog niet zo lukken in mijn beroep, dus
een vakantiebaantje bij de HEMA duurde drie en een half
jaar. Toen kreeg ik de kans om als activiteitenbegeleider
aan de slag te gaan in Boxtel, waar ik 6 jaar heb gewerkt.
Ondertussen was ik getrouwd en kreeg in 1996 mijn
eerste kindje, Bart. Ik bleef thuis om voor hem te zorgen.
Zijn zusje Jessie werd een kleine 17 maanden daarna
geboren. We bouwden een huis in de Broekstraat, voor
onszelf en mijn schoonouders. Helaas liep mijn huwelijk
stuk en na wat verhuizingen kwamen we te wonen in de
Wilhelminastraat, met een lekkere grote tuin waar ik veel
van geniet. Op een steenworp afstand van mijn moeder,
die mijn hulp af en toe nodig heeft.
Nu mag ik beginnen aan een nieuwe baan bij de parochie
en ik heb er heel veel zin in. 
José Driessen
administratief medewerker Parochie Heilige Augustinus
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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 

Jubilarissen Gemengd koor
 
En ook in 2022 hadden we weer 2 jubilarissen bij het
koor: Isabel van Miert was 25 jaar lid en Jan van Kreij
maar liefst 50 jaar.
 
Isabel was een trouwe sopraan, maar heeft helaas haar
jubileum niet kunnen meemaken. Ze vocht al langere tijd
tegen de slopende ziekte en heeft de strijd niet kunnen
winnen. Ze is een paar weken voor ons Ceciliafeest
overleden. We hebben de oorkonde en versierselen
postuum toegekend. Met het verlies van Isabel hebben
we afscheid moeten nemen van een trouw lid, maar
vooral een goed mens. Dat zij moge rusten in vrede.
 
 

De tweede jubilaris was Jan van Kreij.
Jan is al 50 jaar geleden lid geworden
van het Gemengd Koor. Hij zong toen
al in een profaan koor maar wilde ook
graag bij het kerkkoor.
En zo geschiedde... Nu 50 jaar later zijn
wij hem nog steeds dankbaar voor die
beslissing: wij hebben aan Jan een meer dan trouwe
tenor met een mooie stem, een bescheiden mens, mooie
humor, emotioneel. Kortom: een bijzonder fijn lid om
erbij te hebben. En omgekeerd is Jan erg blij met het
lidmaatschap. Dus wat wil een mens nog meer?
Wij hebben Jan tijdens de viering in de kerk gehuldigd
en de, bij een dergelijk jubileum behorende, oorkonde
en gouden speld van de Gregoriusvereniging mogen
uitreiken en opspelden. Aansluitend hebben we hem
tijdens ons Ceciliafeest flink in de bloemetjes gezet. En
uiteraard onze grote dank uitgesproken voor zijn inzet.
Bij de viering van Jan’s jubileum waren ook meerdere
familieleden van Jan aanwezig in de kerk, en bij het
Ceciliafeest ook nog 2 kinderen: dit was voor Jan een
bijzondere (maar wel hele mooie) verrassing.
We hopen, en gaan ervan uit, dat Jan nog jaren lid mag
zijn van ons koor.

23 nov 2022 Albert Pennings 78 jaar
  2 dec 2022 Milena van Boxtel-Pavlovic 76 jaar

Voor wie de klokken luidden
 

High tea afscheid Petra
 
Op 15 december jl. hebben wij met de secretariaatsleden
en GSM-groep van Berlicum/Middelrode een afscheids
middagje georganiseerd voor Petra. Tot haar verrassing
waren hierbij ook een groot aantal oud-secretariaats-
leden aanwezig die met Petra hebben samengewerkt.
 
Het werd een hele gezellige middag met een high tea.
Iedereen had hieraan een bijdrage in de vorm van een
(zelfgemaakt) hapje/drankje geregeld. Gerda Coolen
had voor deze gelegenheid een lied geschreven voor
Petra wat we met zijn allen gezongen hebben. Petra was
bijzonder verrast door dit initiatief. We hebben met zijn
allen genoten van de lekkere hapjes en de gezellige
buurt.
Een mooi afscheid voor Petra die van haar welverdiende
pensioen mag gaan genieten!

Carnavalsviering
 
Op zondag 19 februari om 09.30 uur is er weer de
traditionele carnavalsviering. Isabel van Baal en Guido
Dieteren zullen in deze viering voorgaan.
Prins Ad II, zijn adjudant Rick en de prinsessen Tess I en
Hannah I heten u ook van harte welkom!
 

22 jan 2023 Noah Martin Roy

Gedoopt
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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)

14 nov 2022 Piet Verberk 72 jaar
28 nov 2022 Jo Dortmans 90 jaar
  5 dec 2022 Marietje v.d. Heijden-v. Oort 93 jaar
21 dec 2022 Marie v. Emmerik-Schuurmans 97 jaar
24 dec 2022 Clazien v. Lamoen-Oosterholt 90 jaar
  6 jan  2023 Betsy v. Heijnsbergen-v. Lieshout 90 jaar
14 jan  2023 The v. Daal 88 jaar
15 jan  2023 Gerrit v.d. Akker 79 jaar

Wij namen afscheid van
 

Keukenkast Heeswijk-Dinther
 
Met de gestegen inflatie, de hogere energierekeningen
etc. is het voor sommige dorpsgenoten steeds moeilijker
om genoeg te eten te hebben of de basisproducten voor
de persoonlijke verzorging aan te schaffen.  Zeker als er
nog dagen te overbruggen zijn, terwijl het salaris of de
AOW nog niet is gestort. Misschien herken jij zichzelf
hierin? Er zijn echter ook veel dorpsgenoten waarbij dit
niet speelt. Om elkaar te helpen, starten we met het
project keukenkast.
In het voorportaal van de kerk in Dinther staat een
gezamenlijke keukenkast met de volgende oproep:
           Elkaar helpen in moeilijke tijden.
  - Heb jij een product nodig en geen geld om dit te
    kopen? 
    Voel je dan vrij om mee te nemen wat je nodig hebt.
  - Heb jij producten ter beschikking?
    Plaats deze a.u.b. in de kast.
Heb jij eigenlijk producten nodig, maar kan je deze niet
betalen? Voel je dan vooral  aangesproken om deze ook
mee te nemen. De keukenkast functioneert alleen als
mensen niet alleen producten plaatsen maar deze ook
durven meenemen!

Carnavalsmis
 
Carnaval in HDL start op zaterdag 18 februari 2023
om 09.11 uur met een carnavalsmis met voorganger
Joost Jansen.

Wij hopen dat ieder de keukenkast beschouwt als het
verlengde van de keukenkast thuis. Dus gaat u bood
schappen doen, dan zou het fijn zijn als u af een toe in
het voorportaal wilt kijken wat nodig is en dit koopt en
in de kerkkeukenkast plaatst.

Spelregels inhoud kast:
  - Alleen lang houdbare levensmiddelen + persoonlijke
    verzorgingsproducten
    (nog minimaal 3 weken houdbaar).
  - Geen verse producten of diepvries/koelkast-
    producten.
  - Geen alcohol.
Zo zorgen we er samen voor dat niemand in ons dorp
hongerig of met ongepoetste tanden naar school gaat
of gaat slapen.
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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:

 

23 november 2022 Ria de Backer-de Wit 71 jaar
  1 december 2022 Jan Pepers 86 jaar
27 december 2022 Nellie Gijsbers-Voets 85 jaar
  2 januari 2023 Gerard van Krieken 87 jaar
  2 januari 2023 Miet vd Braak-v Krieken 81 jaar
17 januari 2023 Martien Roefs 87 jaar

Overleden
 

 
 
 

Wilma Heerkens is gestopt
 

Opbrengst collectes Missio en Adventsactie
 
De opbrengst van de inzameling voor Wereldmissiedag
Missio op basisschool St. Albertus was € 118,95 en van
de collecte in de kerk op 23 oktober was € 261,75.
De opbrengst van de collecte voor de Adventsactie in
december was € 89,30.

Speciale misintenties
 
Er zijn soms misintenties voor iemand vanwege fundatie.
Een fundatie is een storting van geld door iemand bij
leven voor Heilige Missen na zijn/haar overlijden.
En soms zijn er misintenties voor de weldoeners van de
kerk. Weldoeners zijn degenen, die bij leven een
schenking hebben gedaan aan de parochie bijv. voor
onderhoud of restauratie van de kerk of voor de
aanschaf van iets voor de kerk.

Gewoon Samen
 
U hebt het misschien een paar maanden geleden al
gelezen in de bladen, dat Jurre van Helvoirt (12 jr.),     
Rosan van Weert (13 jr.) en Raja van Dijk (15 jr.) op 19
november in kasteel Heeswijk een kinderlintje hebben
gekregen voor hetgeen zij samen doen met een oudere.
Het mooie initiatief om jongeren te verbinden met 
 ouderen is enkele jaren geleden genomen door
Hanneke van Driel en Eva Buné. Zij vroegen er Ria van
der Wijst (Lichtpunt) bij en namens de ziekenbezoek
groep Toos van Boxmeer om mee te bedenken welke
ouderen hier mogelijk interesse voor konden hebben.
En zo werd het initiatief vanuit onze geloofsgemeen
schap ondersteund.
 
Mochten er jongeren of ouderen zijn, die ook aan   
Gewoon Samen mee willen doen, dan kunnen zij contact
opnemen met Hanneke, Eva, Ria of Toos.

 
Na ruim 25 jaar inzet was Wilma
op 11 december voor de laatste
keer actief als vrijwilliger en wel
als voorganger in een woord
dienst met communie. Reden
hiervan was de verhuizing naar
Veghel bijna 3 jaar geleden.
 
Ze begon in de werkgroep Kerst-inn en Vormsel. En vanaf
2003 was ze voorganger in avondwakes en vanaf 2004
voorganger in woorddiensten met communie. Wilma
heeft haar werk met grote toewijding gedaan en heel
secuur. Er werd niets aan toeval over gelaten. Ze koos
mooie teksten voor de vieringen en haar overwegingen
waren boeiend. En dat alles werd met een mooie, warme
en duidelijke stem vertolkt. Woorden van dank werden
gesproken door Martien van Boxmeer in de kerk en door
Cor Gloudemans in zaal De Spier na de viering.
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Kerstpakkettenactie 2022 succesvol
Heeswijk-Dinther-Loosbroek
 
Wat is de kerstpakkettenactie 2022 succesvol verlopen,
wat zijn er weer veel pakketten vol met allerlei lekkers,
etenswaren en drinken naar de kerken in Heeswijk,
Dinther en Loosbroek gebracht.
Dankzij de vrijgevigheid van de inwoners van HDL,
hebben wij de gezinnen, die moeten rondkomen van een
uitkering, een rijkelijk gevuld kerstpakket kunnen geven.
Namens al deze mensen willen we jullie hartelijk
bedanken voor de saamhorigheid  die jullie hebben
getoond aan de minder bedeelden onder ons.
Ook danken wij de parochie Heilige Augustinus voor de
cadeaubonnen van € 50,00, die wij als extra gift aan elk
pakket mochten toevoegen. De gezinnen waren al heel
blij met het grote kerstpakket, maar de cadeaubon was
de kers op de taart!
Nogmaals hartelijk dank aan iedereen!
Hulpdienst LICHTPUNT

Op bezoek bij Maria in Lourdes
 
Van 12 tot 19 september 2022 ging Helma Jansen uit
Berlicum voor de 9e keer als reis/hotelleider met 30
pelgrims vanuit Berlicum-Middelrode en omgeving naar
Lourdes. Voor begeleidend pastoraal werker Lonneke
van Vessem was het de 6e keer. De Lourdesreis wordt
georganiseerd in samenwerking met Christoffel Reizen.
Lourdes is een stadje aan de voet van de Pyreneeën in
Zuid-Frankrijk. In 1858 is Maria hier achttien keer in een
grot verschenen aan het meisje Bernadette Soubirous.
Sindsdien is Lourdes uitgegegroeid tot de belangrijkste
Mariabedevaartplaats ter wereld.
Op verzoek van Helma schrijven de deelnemers bij
thuiskomst van hun pelgrimsreis een kort verslagje.
Hierin voel je hoe goed het samenzijn in Lourdes hen
heeft gedaan: de saamhorigheid, het luisterend oor, de
warmte. Het gaf hen rust en gelegenheid om moeilijke
momenten af te sluiten. Er is dankbaarheid en er zijn
bijzondere vriendschappen ontstaan.
Behalve het bezoek aan de grot, zijn de handoplegging
met het uitspreken van een persoonlijke wens en het
steenmoment zeer indrukwekkende ervaringen. Bij het
steenmoment wordt er een steen doorgegeven. Ieder
een legt er een gedachte in van zichzelf. Daarna wordt
de steen teruggeworpen in de rivier bij de grot ‘opdat
Maria voor ieder van ons zal zorgen’. Hierdoor ontstaat
een intense verbondenheid én inspiratie om verder te
gaan. Ook worden stenen mee naar huis genomen om
ook houvast te kunnen bieden aan familie of vrienden
in moeilijke momenten.
      Eén van de pelgrims schrijft: 
         “Wat een bijzondere reis...
          Wat een belevenis...
          Zo verschillend...
          Zo samen...
          Onder bezielende leiding...
           Samen onderweg...”
Samen met haar man Henk richtte Helma in 2018 de
‘Stichting Lourdes Bereikbaar’ op. Ook Lonneke van
Vessem maakt deel uit van het stichtingsbestuur.
Via deze stichting probeert Helma nog meer mensen in
de gelegenheid te stellen om een bedevaart mee te
kunnen maken. Elke bijdrage is welkom en komt ten
goede aan een pelgrim.
Het rekeningnummer van Stichting Lourdes Bereikbaar
is: NL10 RABO 0326 8923 97.
Neem voor alle informatie over de Lourdesreizen - ook
om in aanmerking te kunnen komen voor een bijdrage
vanuit de ‘Stichting Lourdes Bereikbaar' -, contact op met
Helma Jansen, tel: 06 307 253 02 en/of via
email: helmajansen@live.nl

Vastenactie 2023
 
Vluchtelingen en ontheemden vragen in de huidige tijd
steeds meer aandacht. Concrete hulp is echt heel erg
nodig. Het campagnethema van Vastenactie voor 2023
is "Mensen onderweg". Vastenactie gaat ook echt aan de
slag door hulp te bieden en dat kan niet zonder geld.
Het project richt zich op de vele kwetsbare groepen
ontheemden in het westen van Zuid-Soedan met als doel
dat zij met onze hulp in hun eigen levensonderhoud
kunnen voorzien.
Door tomeloos geweld, buitensporige onveiligheid en
extreme voedselonzekerheid verlieten immers veel
mensen hun gemeenschappen en gingen op zoek naar
voedsel en veiligheid.
In onze parochie worden de vastenzakjes voor deze actie
huis-aan-huis bezorgd. U kunt dit project ondersteunen
door een vastenzakje, gevuld met contant geld of een
eenmalige machtiging, in de collectebus in de kerk of in
de brievenbus van het parochiesecretariaat te stoppen.
U kunt ook doneren op IBAN NL21 INGB 0000 0058 50
t.n.v. Vastenactie, Den Haag. Maak het verschil!

14



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.

Voorbereidingen op de Communie
 
De mooie dagen van Kerstmis liggen alweer even achter
ons, maar vanuit de communiewerkgroep kijken we met
veel plezier terug op de gezinsvieringen, waarin het
kerstspel in meerdere kerken is gespeeld door zeer
enthousiaste kinderen uit onze parochie.
Inmiddels is 2023 ruim een maand oud en hebben onze
communicanten zeker niet stilgezeten in dit nieuwe jaar.
In januari heeft alweer de vijfde kinderbijeenkomst
plaatsgevonden; 29 januari was een belangrijke dag op
de voorbereidingskalender.
Tijdens een mooie Eucharistieviering in Loosbroek op
Augustinuszondag hebben de communicanten zich
voorgesteld aan de hele parochie. Iedereen had een
bloem geknutseld. In elke kerk zijn deze bloemen te
bewonderen, zodat alle parochianen precies kunnen
zien welke kinderen uit hun dorp zich voorbereiden op
de Eerste Heilige Communie. En zo gaan we samen
verder op weg naar de grote dag op zondag 14 mei om
10.45 uur in Dinther.
 

Wereldjongerendagen 2023
 
De Wereldjongerendagen (WJD) zijn het
grootste jongerenevenement ter we
reld. Honderdduizenden jongeren uit
de hele wereld komen samen om het katholieke geloof
te vieren. WJD betekent dan ook: nieuwe vrienden
maken, nieuwe culturen leren kennen, feest vieren,
samen de eucharistie beleven, je grenzen verleggen en
vooral heel veel gezelligheid. Het belooft een ervaring te
worden om nooit te vergeten. Dus wees erbij van
1 tm 6 augustus 2023 in Lissabon, Portugal!
Kosten & Inschrijving
Inschrijven voor deze reis gebeurt via reisorganisatie
Huis voor de Pelgrim.
De reissom voor onze reis is € 1139,00.
Inbegrepen zijn vervoer, maaltijden, verblijf, volledig
verzorgd programma, entrees voor zover onderdeel van
programma, reisbegeleiding, deelname aan WJD, een
(uitgebreid) voorbereidingsprogramma in Nederland én
reünie na afloop van de reis.
Als aanmoediging stelt onze Augustinusparochie
€ 100,00 voor iedere deelnemer (vanuit de parochie) in
het vooruitzicht.
Voor wie?
De reis van Jong Bisdom Den Bosch naar de WJD staat
open voor jongeren in de leeftijd van 16 t/m 35 jaar. Het
is een katholiek evenement, maar jongeren van ALLE
geloofsovertuigingen zijn van harte welkom. Van de
deelnemers wordt een goede conditie verwacht. Met
een groep ga je op reis, je ontmoet andere culturen en
maakt herinneringen.
Speciale uitnodiging voor dove jongere(n)!
Ben jij doof, jong katholiek of misschien anders gelovig?
Dan ligt er nu voor jou de kans om ook de WJD mee te
maken. De reis van Jong Bisdom Den Bosch wordt
namelijk in samenwerking met het Katholiek Doven-
pastoraat georganiseerd en staat dus speciaal open voor
dove jongeren! Het is voor alle jongeren een unieke kans
de WJD te beleven met een extra dimensie, namelijk om
met dove jongeren op pad te gaan en deze reis te
beleven.
WJD, Jongeren in onze Augustinusparochie
Op zondag 2 april, Palmzondag, komen de jongeren van
Jong Bisdom Den Bosch met onze parochie meevieren
in de kerk van Middelrode. De viering begint om 9.30 uur.
Jong Bisdom Den Bosch sluit vaker aan bij vieringen in
het bisdom. Bij deze vieringen nodigen ze speciaal de
jongeren uit zodat die niet als enige jongere in de kerk
zitten. Na de vieringen verkopen ze kaarsen; de
opbrengst is voor de Wereldjongerendagen, om de reis
te kunnen maken.

Fotografie: George Blanken

Vormelingen 13 november 2022
 
Deze jongens en meiden hebben op 13 november 2022
in de kerk van Middelrode het sacrament van het heilig
Vormsel van deken Joe ontvangen. Pastor Isabel en
pastor Guido waren hierbij ook aanwezig.
 
Allemaal van harte gefeliciteerd!
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