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Het nieuwe kerstfeest
 
Op welke dag Jezus van Nazareth geboren is weet  
niemand. De herders zullen destijds in zijn geboorte
streek wel in de open lucht geslapen hebben. Maar
wisten zij veel van de geboorte van een zekere Jezus
(Joshua), de zoon van Maria en Jozef.   
 
In de beginperiode van het christendom bestond 
Kerstmis helemaal niet. Er was niemand die zich bezig
hield met de ‘geboortedag’ van Jezus. Het was bij de
Arabische volken niet eens de gewoonte een verjaardag
te vieren.
 
Naarmate de christenen zich meer en meer verspreid
den onder volkeren met andere godsdiensten, kwamen
ook andere gebruiken hun leefwereld binnen. Romeinen
die gewend waren hun verjaardag te vieren stopten daar
niet altijd mee nadat ze bekeerd waren tot het christen
dom. In 221 na Christus opperde keizer Julius Africanus
(160 – 240) als eerste dat het goed zou zijn 25 december
(de feestdag van de ‘onoverwinnelijke zon’) als gedenk
dag in te stellen voor de geboorte van Jezus.
Het heeft echter tot het eind van de 5e eeuw geduurd
voor men in de gehele christenwereld 25 december als
geboortedag van Jezus vierde. 
De dag wordt wereldwijd gevierd met een uitbundigheid
waarbij men zich af moet vragen of dat wel recht doet
aan de persoon waarvan we de geboorte herdenken.
 
Gelukkig hebben we anno 2017 in de christenwereld een
leider (Paus Franciscus), die steeds probeert duidelijk te
maken wat Jezus eigenlijk bedoeld heeft. Jezus was zich
totaal niet bewust van enige ‘goddelijkheid’. Laat staan
dat hij zich ‘de zoon van God’ durfde noemen. In zijn tijd
was hij een rebel en hervormer. Wat hij aan zijn tijdge
noten probeerde duidelijk te maken was uitermate
eenvoudig maar ook revolutionair van inhoud…wees
liefdevol, zorg voor elkaar en vooral voor de minder
bedeelden en leef in vrede. Tot op heden een immense
opgave voor de mensheid om dat op aarde te realiseren.
Van die persoon met die overtuiging vieren wij op       
25 december de geboortedag. Dat is ‘kerstmis’, een feest
van liefde, soberheid, vrede en zorg voor elkaar.
Paus Franciscus heeft het goed begrepen. Hij probeert
door zijn eenvoud, dienstbaarheid en zorg voor de
zwakkeren de boodschap van Jezus nieuw leven in te
blazen.
 
In zijn geest wens ik u allen een ‘zalig kerstfeest’. 
 
Jan van der Krabben  

In memoriam Ben Jansen
 
Donderdag 10 november 2017 overleed Ben Jansen
(66) na een ziekbed van enkele weken.
 
Vanaf 2002 tot 2013 is Ben Jansen werkzaam in de
geloofsgemeenschappen Berlicum en Middelrode:
eerst als lid van de Pastoraatgroep, diaken en assis
tent, daarna als pastoor van de toen nog zelfstandige
parochies St. Petrus Stoel en Allerheiligst Sacrament.
Onder zijn leiding groeien deze verder naar elkaar toe
en fuseren tot één nieuwe parochie. In 2013 vraagt de
abt hem om prior te worden in Tilburg en neemt Ben
Jansen afscheid van Berlicum-Middelrode.
 
We zullen Ben Jansen blijven herinneren als een goed
mens: sociaal en bescheiden met het hart op de goede
plaats. Vooral voor de zwakkeren in de samenleving
was hij voor en achter de schermen altijd in de weer.
Hij was stil en soms kon je zijn gevoel niet goed peilen,
behalve als de carnavalsmis in zicht kwam. Daar was
hij altijd enthousiast over. Als Heilige Petrus maakte
hij zijn entree in 2005 tijdens de 16e carnavalsmis. Ook
genoot hij zichtbaar van het vieren van zijn verjaardag
in de Rots in het bijzijn van veel parochianen en zijn
familie. De kerstvieringen, georganiseerd door  de
werkgroep diaconie, luisterde hij met zichtbaar plezier
op door het vertellen hoe hij in zijn geboorteplaats
Almelo Kerstmis vierde. Met de komst van Lonneke
van Vessem in 2008 was hij heel blij.
 
Ben, dank voor alles. We hopen dat je nu leeft in Gods
stralend licht, het thema van je afscheidsviering dat je
zelf koos. Rust in vrede.
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Een mens-waardig bestaan
 
We worden geconfronteerd via de media met beelden uit verre
oorden waar mensen geen waardig bestaan kunnen leiden
omdat een orkaan alles heeft weggevaagd of omdat bombar
dementen en beschietingen de boel kort en klein geslagen
hebben. Mens-on-waardig. Wanneer we dit mensonwaardig
vinden dan hebben we een idee, een vermoeden wellicht, van
wat wel mens-waardig is. Ik denk dat het dan gaat om het
welbevinden van u en van mij. Het gaat om mogelijkheden om
met elkaar in vrede te leven, om gelukkig te kunnen zijn.
Geluk: wat is daarvoor nodig? Happiness… Boeken vol tips, do’s
and don’ts, een tijdschrift met de naam Happinez. En hebben
we het dan? Waar vind ik mijn geluk? Ik las in de krant: de
definitie van geluk is dat er geen ongeluk gebeurt. Dat is mijns
inziens wat mager. Beter is te ontdekken wat het wel is.
 
De maand december is een bijzondere maand: een donkere
tijd die we met licht (en lichtjes) versieren. Een tijd waarin we
elkaar opzoeken, we feesten: Sint Nicolaas, Kerstmis. Een tijd
waarin het gaat om óns en hoe we met elkaar omgaan (of
niet…).
We vieren als christenen dat God zich bemoeit met ons. In de
geboorte van Jezus komt God ons nader: God is met ons. En
dat is waardevol, mens-waardig. Jezus leeft ons voor hoe wij
gelukkig kunnen zijn als mens, in alle levensomstandigheden,
ook wanneer het ons tegenzit, ook wanneer on-gelukken ons
pad kruisen. Dat is bijzonder. Geluk is dus niet iets wanneer
het allemaal 100% is in je leven. In een stal van Betlehem is er
geluk omdat mensen van elkaar houden, voor 100%. Herders
brengen hun aandacht en liefde mee en de drie koningen hun
geschenken. De vlucht naar Egypte hoeft het geluk van deze
mensen niet in de wielen te rijden want het leven blijft mens
waardig omdat ze elkaar hebben, omdat ze van elkaar houden.
En dan is God in hun midden.
Wij mogen en kunnen het ook, in alle mooie momenten van
ons bestaan én met de troubles. Dan wordt Kerstmis het feest
van een mens-waardig bestaan omdat God ons de moeite
waard vindt om Mens te worden.
 
pastor Joost Jansen o.praem. 
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Carnaval en Aswoensdag
Heeswijk, Dinther, Loosbroek
 
Traditiegetrouw starten wij carnaval met een viering op
carnavalszaterdag. Op zaterdag 10 februari 2018 komen
we om 9.11 uur samen voor de carnavalsmis in de Sint
Servatiuskerk te Dinther. Dat gebeurt in samenwerking
met de stichting carnaval Heeswijk-Dinther-Loosbroek.
De viering staat in het teken van carnaval, met muziek
en met een feestpreek, maar ook met de prins, de
jeugdprins en de jeugdprinses met hun gevolg én kerk
gangers in carnavalsoutfit.
Voor de inhoudelijke voorbereiding van de viering staat
de liturgiecommissie van Snevelbokkenland garant.
Iedereen is welkom in deze inspirerende en kleurrijke
viering.
Na carnaval volgt aswoensdag, de eerste dag van de
veertigdagentijd of vastentijd.
Ook dan is er traditiegetrouw een viering met de prins
en velen die carnaval hebben mogen vieren.
Kom ook op woensdag 14 februari om 19.00 uur naar
de kerk van Dinther om ‘een askruisje te halen’  als
symbool van onze sterfelijkheid en als perspectief voor
een nieuw en beter leven.
Met deze viering sluit Snevelbokkenland het carnaval in
Heeswijk-Dinther-Loosbroek af.

Kerst-Inn
Loosbroek 15 december, Heeswijk 17 december
 
In de kerk van Loosbroek is er op vrijdag 15 december
om 19.00 uur een Kerst-Inn.
Het thema is “Menswording”.
De volgende koren zullen hun medewerking verlenen:
Musicalgroep Joy, Gemengd kerkkoor, Gemengd koor
Servanto, Gemengd koor Simul Canto en het Dameskoor
La Orféon.
Als opening en als afsluiting is er samenzang.
Na afloop is er koffie/thee met kerstbrood in De Wis.
Iedereen is van harte welkom!
 
In Heeswijk is de jaarlijkse Kerst-Inn op zondag             
17 december om 14.30 uur, waar iedereen van harte
welkom is!
Hieraan zullen o.a. meewerken:
Koninklijke Fanfare St. Willibrord, Gemengd koor en koor
Vivace
Om alvast in de sfeer van kerst te komen, zullen we  
samen ook  kerstliederen zingen.
Na afloop is er voor iedereen een gezellig samenzijn met
koffie en kerstbrood in het Willibrordcentrum.
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Levensmiddelenactie in Berlicum
zaterdag 2 en zaterdag 9 december
 
Hoe komt het toch dat in ons rijke Nederland op dit
moment zoveel mensen in moeilijkheden komen? Heel
vaak is het een samenloop van omstandigheden, baan
verliezen, schuldsanering, echtscheiding, ziekte.
 
De Diaconiewerkgroep van de geloofsgemeenschap Sint
Norbertus  houdt in samenwerking met  de  Vincentius
vereniging Den Dungen (is voor de hele gemeente St.
Michielsgestel) op zaterdag 2 en  zaterdag 9 december,
tussen 09.30 uur en 16.00 uur, de jaarlijkse inzameling
van levensmiddelen.
 
Met de ingezamelde levensmiddelen worden kerstpak
ketten gemaakt zodat dorpsgenoten die op dit moment
weinig te besteden hebben een steuntje in de rug krijgen
en op deze manier iets extra's met de feestdagen in huis
hebben. Tot op heden zijn er al 160 gezinnen aangemeld
door huisartsen, maatschappelijk werk, voedselbank en
de gemeente.
 
We delen boodschappenbriefjes uit aan het winkelend
publiek met de vraag of ze een of meer artikel(en) van
het lijstje willen kopen en daarna af willen geven bij het
kraampje op het Mercuriusplein. In voorgaande jaren 
was het  hartverwarmend om te zien hoe, groot en klein,
oud en jong deze actie steunen.
 
We hopen ook dit jaar weer veel levensmiddelen in te
kunnen zamelen om zo voor iedereen bij te dragen aan
fijne feestdagen.

Heeswijk: Mariakapel  
Dinther: Kerkportaal RK kerk - Protestantse kerk
Loosbroek: Kerkportaal  

Kerstpakketten actie 2017
Heeswijk-Dinther-Loosbroek
 
Al voor de 12e keer organiseert Hulpdienst Lichtpunt
HDL de kerstpakketten actie.
De inzameling van gekregen of zelf samengestelde
kerstpakketten kunnen tussen 18 en 23 december 2017
naar de kerken gebracht:

Vanuit deze kerken worden die pakketten naar een
verzamelpunt gebracht en worden dan door de leden
van de werkgroep Lichtpunt naar de gezinnen gebracht
die moeten rondkomen van een bijstandsuitkering.
Helaas is dit aantal gezinnen in HDL nog steeds groeien
de.
 
Wij danken u alvast voor uw gulle gaven !!!
 
Hulpdienst Lichtpunt HDL
 

 
 

Met de feestdagen in zicht...
Gesnuffeld in Boekhandel Berne
 
In deze winkel zou je een cadeautje kunnen zoeken.
 
* Er zijn veel mooie kerststallen en kerstgroepen
* Kleurboeken met platen van het kerstverhaal
   voor gevorderde kleurders
* De geboorte van J.C. en andere kerstverhalen voor
   volwassenen door Nico ter Linden
* Vele boeken met het kerstverhaal voor kinderen,
   zoals “Liggend in een kribbe”, het kerstverhaal voor
   de allerkleinsten door Jan Godfrey of een bundel met
   kerstverhalen voor kinderen door Mariska
   Hammerstein.

en er was licht
om vorm te geven
om door te geven
om te vergeven
om nooit op te geven
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Amnesty International
Berlicum/Middelrode
 
Zoals u misschien weet is Amnesty International in
Berlicum/Middelrode actief, onder andere via een
schrijfgroep die regelmatig achter in de kerk staat met
brieven aan regeringsleiders voor de vrijlating van   on
schuldige gevangenen.
Bij het verlaten van de kerk kunnen bezoekers een brief
meenemen, van een handtekening voorzien en posten.
Onderzoek heeft uitgewezen dat het wel degelijk zin
heeft om dit te doen. Onder druk van de internationale
gemeenschap ( zakken vol verzoeken ) krijgen gevange
nen een eerlijker proces of volgt vrijlating. Het is daarom
erg belangrijk om deze kleine moeite te blijven doen!
Op  21 januari 2018 is Amnesty aanwezig in de dienst
van 9.30 uur in de Sacramentskerk in Middelrode.

Oecumenische viering  
gebedsweek van de eenheid van de christenen 
 
Zoals al jaren het gebruik is, wordt ook komend jaar, op
21 januari 2018, opnieuw een oecumenische viering
gehouden. Deze viering staat in het teken van de gebeds
week van de eenheid van de christenen.
Het landelijke thema van deze gebedsweek is ‘Recht door
zee’. Een thema dat verwijst naar de doortocht door de
Rode Zee. Een moment van bevrijding voor de joodse
bevolking uit de vernederende slavernij in Egypte. Dit
thema is gekozen en uitgewerkt door de christenen uit
de Caribische landen. Landen waar slavernij eeuwenlang
heeft voortgeduurd.
Met een groep mensen uit de protestantse gemeente en
de parochie zijn de eerste voorbereidingen voor deze
viering gestart. Het wordt wederom een bijzondere
viering, waarin weer veel te ervaren is!
 
De aanvangstijd van deze viering in de kerk van Middel
rode staat in het parochieblad vermeld als 9.30 uur.
Vanaf dit tijdstip is iedereen voor ontmoeting met een
kopje koffie of thee. De viering zelf begint om 10.00 uur.
Ook na de viering wordt de ontmoeting voortgezet, ook
dan met koffie of thee.
Van harte welkom!

Interessant die thema-avonden!
 
Op 13 oktober waren er in de kerk van Loosbroek ca.
125 personen aanwezig om zich te verdiepen in het
onderwerp “taboes”.
Gespreksleider Adri Bosch ging met 4 panelgasten in
gesprek over taboes in het onderwijs, in de landbouw,
bij de voetbalclubs en bij de moslims. Enkele aanwezigen
maakten er gebruik van om mee te praten of vragen te
stellen. Drie dames, begeleid door piano en gitaar, 
openden en sloten deze avond met mooie zang. Na af
loop werd er druk nagepraat onder het genot van een
hapje en een drankje. Een goed idee om de kerk jaarlijks
een keer op deze manier te gebruiken.
 
Op 24 oktober maakte pastor Frank van Roermund er in
cc Serves in Dinther een interessante avond van met zijn
uiteenzetting over geloof en wetenschap. Zijn passie is
sterrenkunde. De visie van Frank is, dat wetenschappe
lijke inzichten juist verwondering kunnen wekken.   
Geloof en wetenschap kunnen naar zijn idee heel goed
naast elkaar bestaan.
 
Er volgen nog enkele avonden. Komt u ook?
Tijd: 20.00 uur - 22.00 uur
Toegang: gratis, mandje bij het weggaan
 
23 januari 2018 – De Rots - Berlicum
Film: De onschuldigen
In de nadagen (1945) van de Tweede Wereldoorlog: in
een Pools benedictinessenklooster hebben Russische
soldaten de zusters verkracht en zeven zijn zwanger
geraakt. Intense dialogen, schuld en schaamte. En het
bidden? Blijft je geloof levend wanneer alles waar je voor
gestaan hebt, ‘verkracht’ is? Geloof is erg kwetsbaar.
Frans-Poolse speelfilm van Anne Fontaine, gebaseerd
op een waar gebeurd verhaal.
 
27 februari 2018 - ccServaes - Dinther
Het gesprek tussen overheid en basis: René Peters
René Peters kent onze streek (als ex-wethouder van Oss),
hij kent Brabant, hij zit nu in de Tweede Kamer (CDA).
Hij wil korte lijntjes, is tegen overbodige regelgeving, wil
mensen tot elkaar brengen. Hij worstelt daarbij met de
stroperigheid van de landelijke politiek. Wat is zijn ‘drive’?
Hoe denkt hij Nederland socialer te maken? Hoe kijkt hij
aan tegen de tweedeling van onze maatschappij?
Inleider: René Peters, lid van de Tweede Kamer.

Wereldwinkel 
Berlicum/Middelrode
 
Op 10 december direct  na de viering van 09.30 uur is in
de kerk van Middelrode de wereldwinkel weer aanwezig
om leuke (kerst)spulletjes te verkopen. Het is zeker de
moeite waard.
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Pastoraatgroep
 
De pastoraatgroep behartigt zaken die te maken hebben
met gemeenschapsopbouw en de werkvelden: liturgie,
catechese en diaconie.
Vanuit haar pastorale inhoudelijke koers heeft de  
pastoraatgroep tot taak de gelovigen te inspireren en te
activeren.
Iedere derde dinsdag van de maand vergadert de  
pastoraatgroep op de Abdij van Berne. De leden komen
uit de vier geloofsgemeenschappen en  vergaderen
samen met het pastoresteam. Van elke vergadering
wordt een samenvattend verslag gestuurd naar het
bestuur en naar elke locatieraad.

Een van de zaken die goed overleg en afstemming vraagt
is het liturgisch rooster voor de gehele parochie:     
wanneer zijn de diverse vieringen en wie gaat voor.
 
Een andere recente taak -in opdracht van de bisschop-
was het samenbrengen van pastorale zaken uit de vier
geloofsgemeenschappen tot één parochieel beleidsplan
met de titel ‘Bouwen in vertrouwen’. Uit dat beleidsplan
zijn speerpunten gehaald die de komende jaren worden
uitgewerkt en concreet gemaakt. Denk hierbij aan de
speerpunten jongeren, diaconie en vrijwilligersbeleid.

Het jaarlijks overleg en de scholing met de werkgroepen
lectoren, avondwake, woord- en communievieringen
van de vier geloofsgemeenschappen vallen ook onder
de verantwoordelijkheid van de pastoraatgroep.

De pastoraatgroep heeft dus een belangrijke taak in het
functioneren van de parochie.
 
 
 

Heeswijk: Loes Verhallen 0413-292000
Dinther: Diana Blanken 0413-293437
Loosbroek: Ingrid Sigmans 0413-229352
Berlicum/Middelrode:Mariëlle Hendriks 073-5032123

De voorbereiding op het H. Vormsel
 
De vormselwerkgroepen van de parochie H. Augustinus
zijn gestart met de voorbereidingen van het Vormsel in
2018, geleid door pastor Frank van Roermund.
 
Het ontvangen van het sacrament van het vormsel is een
bewuste keuze om het vervolg van het leven inhoud te
geven vanuit het geloof. Met leeftijdgenoten gaan de
jongeren aan het werk om zich voor te bereiden op dit
sacrament. Bij deze voorbereiding worden verschillende
bijeenkomsten georganiseerd: voor de jongeren, voor
hun ouders en in een enkel geval ook voor hen samen.
 
Dit jaar worden de bijeenkomsten voor de vormelingen
uit Heeswijk en Dinther samen gehouden. Tijdens de
bijeenkomsten worden de jongeren door middel van
verhalen, spelvormen en gesprekken meegenomen op
weg naar het vormsel.
 
Naast deze bijeenkomsten doen de jongeren ook mee
aan het project M25, genoemd naar de bijbeltekst uit
Matteüs 25 over de werken van barmhartigheid. Tijdens
het vormseltraject zetten de jongeren zich eenmalig in
voor een diaconale activiteit op een locatie binnen onze
parochie. Hierbij is het contact met mensen die extra
aandacht en steun nodig hebben heel belangrijk en
kunnen ze ervaren hoe mooi het kan zijn om je voor een
ander in te zetten. Daarnaast zijn een bezoek aan en een
rondleiding in de Abdij van Berne opgenomen in het
programma.
Samen met de vormelingen uit de hele parochie vindt
een zogeheten ‘abdijdag’ plaats: een dag van ontmoe
ting, bezinning, inspiratie en spel.
 
Heeft u nog vragen over het Vormsel, neem dan contact
op met een van de leden van de Vormselwerkgroepen.Doopvoorbereiding in de parochie

 
De eerstvolgende doopvoorbereiding is op maandag 15
januari 2018. De plaats is afhankelijk van het aantal
aanmeldingen uit een van de vier locaties.
 
Ouders die plannen hebben om hun kindje te laten
dopen in januari, februari, maart en april doen er goed
aan om naar deze avond te komen. 
De daaropvolgende avond is maandag 5 maart 2018. 
 
Het aanmeldingsformulier voor de doop is op te vragen
bij het centrale parochiecentrum De Rots (telefonisch
tussen 09.30 en 11.30 uur  073-5031215 of per mail:
berlicummiddelrode@parochieheiligeaugustinus.nl ) of
via de lokale secretariaten. 
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 Overzicht vieringen Parochie Heilige Augustinus
 2e Advent      
 za 9 december  Berlerode  15.00 uur  WoCo
   Heeswijk  19.00 uur  Eucharistieviering
 zo 10 december  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  WoCo
   Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering/Barbaraviering

 3e Advent      
 za 16 december  Berlerode  15.00 uur  WoCo
   Heeswijk  19.00 uur  WoCo/collecte Adventsactie
 zo 17 december  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  WoCo
   Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering/collecte Adventsactie
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering/collecte Adventsactie

 Boeteviering       
 di 19 december  Dinther  19.00 uur  Boeteviering

 4e Advent       
 za 23 december  Berlerode  15.00 uur  Eucharistieviering
   Heeswijk  19.00 uur   Eucharistieviering

 Kerstavond       
 zo 24 december  Berlicum/Middelrode  17.00 uur  Peuter- en kleuterviering
   Loosbroek  17.00 uur  Eucharistieviering/gezinsviering mmv kinderkoor Joy
   Dinther  18.30 uur  Eucharistieviering/gezinsviering met kerstspel mmv jeugd 

 orkest harmonie St Servaes
   Berlicum/Middelrode  19.00 uur  WoCo/gezinsviering
   Heeswijk  20.00 uur  Eucharistieviering/familieviering mmv jeugdkoor en parochiekoor
   Berlicum/Middelrode  21.00 uur  Eucharistieviering mmv GKB
   Dinther  21.00 uur  WoCo mmv Amicanto
   Loosbroek  21.00 uur  Eucharistieviering mmv Servanto

 1e Kerstdag      
 ma 25 december  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering mmv GKM
   Heeswijk  09.30 uur  WoCo mmv parochiekoor
   Loosbroek  09.30 uur  WoCo mmv gemengd koor
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering mmv mannenkoor
   Heeswijk  11.00 uur  Kindje wiegen
   Loosbroek  11.00 uur  Kindje wiegen

 2e Kerstdag      
 di 26 december  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  WoCo mmv GKB
   Heeswijk  09.30 uur  WoCo mmv koninklijke fanfare St Willibrord
   Loosbroek  09.30 uur  WoCo mmv La Orféon
   Dinther  10.45 uur  WoCo mmv Harmonie St Servaes
 za 30 december  Berlerode  15.00 uur  WoCo
   Heeswijk  19.00 uur  Eucharistieviering

 Oudjaar      
 zo 31 december  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  WoCo
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 Nieuwjaar      
 ma 1 januari  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering
   Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering
   Dinther  10.45 uur  WoCo
   Heeswijk  10.45 uur  WoCo/aansluitend nieuwjaarsbijeenkomst Willibrordcentrum
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Wij willen u erop attenderen dat wijzigingen altijd mogelijk blijven. U kunt de meest recente gegevens in de Brug
bij de kerkberichten vinden evenals op de website bij de agenda.

 za 6 januari  Berlerode  15.00 uur  Eucharistieviering/Driekoningen
   Heeswijk  19.00 uur  Eucharistieviering/Driekoningen
 zo 7 januari  Berlicum/Middelrode  09.30 uur   Eucharistieviering/Driekoningen
   Loosbroek  09.30 uur  WoCo/Driekoningen
   Dinther  10.45 uur  WoCo/Driekoningen

 za 13 januari  Berlerode  15.00 uur  WoCo
   Heeswijk  19.00 uur  Eucharistieviering
 zo 14 januari  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  WoCo
   Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering/voorstellen communicanten
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 za 20 januari  Berlerode  15.00 uur  WoCo
   Heeswijk  19.00 uur  WoCo
 zo 21 januari  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Oecumenische viering/gebedsweek van de eenheid
   Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering/voorstellen communicanten

 za 27 januari  Berlerode  15.00 uur  Eucharistieviering
   Heeswijk  19.00 uur  Eucharistieviering/voorstellen van communicanten/collecte 

 pater Gabriël Brazilië
 zo 28 januari  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering/kijk- en uitlegviering Eerste Communie
   Loosbroek  09.30 uur  WoCo/collecte pater Gabriël Brazilië
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering/collecte pater Gabriël Brazilië

 za 3 februari  Berlerode  15.00 uur  Eucharistieviering
   Heeswijk  19.00 uur  Eucharistieviering
 zo 4 februari  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering
   Loosbroek  09.30 uur  WoCo
   Dinther  10.45 uur  WoCo

 za 10 februari  Dinther  09.11 uur  Carnavalsviering
   Berlerode  15.00 uur  WoCo
   Heeswijk  19.00 uur  Eucharistieviering
 zo 11 februari  Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering
   Berlicum/Middelrode  10.00 uur  Carnavalsviering
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 wo 14 februari  Berlicum/Middelrode  19.00 uur  WoCo/Aswoensdag
   Dinther  19.00 uur  Eucharistieviering/Aswoensdag

 za 17 februari  Berlerode  15.00 uur  WoCo
   Heeswijk  19.00 uur  WoCo
 zo 18 februari  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  WoCo
   Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 za 24 februari  Berlerode  15.00 uur  Eucharistieviering
   Heeswijk  19.00 uur  Eucharistieviering
 zo 25 februari  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering/presentatie Vormelingen
   Loosbroek  09.30 uur  WoCo
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 za 3 maart  Berlerode  15.00 uur  Eucharistieviering
   Heeswijk  19.00 uur  Eucharistieviering
 zo 4 maart  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering
   Loosbroek  09.30 uur  WoCo
   Dinther  10.45 uur  WoCo
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Diaconie: Omzien naar elkaar
 
Op 6 november organiseerde onze parochie een avond
over diaconie. Belangstellenden van binnen en buiten
de parochie kwamen in de Wis in Loosbroek bij elkaar.
Embregt Wever, diaconaal medewerker van het bisdom,
leidde deze avond in met een presentatie over de katho
lieke sociale leer. Met beelden en voorbeelden nam hij
de mensen in de zaal mee door de geschiedenis van de
dienstbaarheid van de Kerk. Een Kerk die ziekenhuizen
en scholen oprichtte en die zich het lot van de arme
arbeiders aan het eind van de 19e eeuw aantrok. Een
Kerk die solidariteit als een humane plicht ziet en die
spreekt over eigen verantwoordelijkheid maar ook over
de verantwoordelijkheid van de staat en de wereld.  
Een greep uit zijn verhaal:  
* Diaconie is het zien, ervaren en beroerd worden door
andermans nood. Vraag niet wie je naaste is, maar wees
die naaste.  
* Diaconie is aanvullend aan de buitenkerkelijke zorg
van professionals. De hele mens telt: een mens is meer
dan alleen zijn probleem. Een mens heeft de directe
verbondenheid met familie, buurt, gemeenschap nodig.
 
Hierna vertelden vrijwilligers van diaconale werkgroe
pen over hun werk.
* M25 waarbij vormelingen  zich inzetten voor mensen
in hun eigen dorp die extra aandacht nodig hebben.
* De avondwakegroep die nabestaanden bijstaat  bij het
afscheid van een dierbare in een avondwakeviering.  
* De bezoekgroep die mensen bezoekt die contact,
aandacht en een luisterend oor nodig hebben.
* De MOV-groep die zich met collecte-acties inzet voor
de medemens in ontwikkelingsgebieden en voor de
hulpverleners daar.
* Lichtpunt, de hulpdienst die directe en praktische hulp
biedt maar ook luistert, ondersteunt  en mensen zo veel
mogelijk begeleidt tot ze zichzelf weer kunnen redden.
Als afsluiting van de avond kon men reageren op een
aantal stellingen.
Als we kijken naar al die inzet van onze vrijwilligers voor
hun medemens, dan kunnen we concluderen:
Diaconie helpt echt en blijft nodig! 

Actie voor Garanhuns in HDL
 
In 1955 neemt Pater Gabriël uit Schipluiden de boot naar
Brazilië. De ervaring leert hem dat het bouwen van ka
pellen in de omgeving van parochies alleen waarde heeft
als er ook oog is voor de noden van de armsten. Daarvoor
start hij verschillende projecten op het gebied van
huisvesting, levensonderhoud en scholing.
Hugo van den Broek is geboren in Dinther en is deels
opgegroeid in Brazilië. Hij kiest in 2011 voor vervroegd
pensioen om in Garanhuns, Noordoost Brazilië, als
vrijwilliger aan de slag te gaan. Niet alleen ondersteunt
hij Pater Gabriël bij zijn projecten, maar hij ontplooit ook
diverse nieuwe activiteiten.
De geloofsgemeenschappen van Heeswijk, Dinther en
Loosbroek kwamen vanaf 2014 in actie voor de realisatie
van een gemeenschapsgebouw, voor huisjes bestemd
als tijdelijk onderdak voor zeer arme mensen en voor de
renovatie van werk-, therapie- en wasruimtes in Fazenda
da Esperança Santa Rita, voor verslaafde vrouwen.
 
In 2018 is de actie voor kinderdagverblijf `Lar Santa
Maria’ dat dagelijks zo’n 135 kinderen in de leeftijd van
1 tot 5 jaar opvangt.
Daartoe is er in de drie kerken van HDL een tweede
collecte op 27 en 28 januari 2018. 
Alle giften gaan gegarandeerd volledig naar het project
omdat we directe contacten hebben met de Redempto
risten, de orde van Pater Gabriël Hofstede. Doneren kan
ook via banknummer: NL02 RABO 0126 9350 92 inzake
Diaconie HDL, o.v.v. Brazilië.

Adventsactie in HDL
 
De Westelijke Jordaanoever is een deel van de Palestijnse gebieden. De politieke situatie maakt het leven voor de
Palestijnse bewoners heel erg zwaar. Een van de problemen is de ongezonde huisvesting van de allerarmsten,
waaronder veel alleenstaande moeders met kinderen. Adventsactie wil met de hulp van de Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem de levensomstandigheden van de allerarmste gezinnen verbeteren door hun woningen
op te knappen. De leden van deze Ridderorde zetten zich geestelijk en met materieel in voor de noden in Israël,
de Palestijnse gebieden en Jordanië.
Natuurlijk gaat u dat ook ter harte.  Daarom houden wij in de kerken van Heeswijk, Dinther en Loosbroek een
tweede collecte in de vieringen van 16 en 17 december.
Rechtstreeks doneren aan Adventsactie kan natuurlijk ook. Meer informatie? Kijk dan op www.adventsactie.nl
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Berlicum - Middelrode
Sacramentskerk, Driezeeg 38, 5258 LE  Middelrode
Parochiecentrum De Rots, Kerkwijk 44a, 5258 KC, Berlicum
Secretariaat bereikbaar elke werkdag van 09.30 tot 11.30 uur
Mailadres: info@parochieberlicummiddelrode.nl
Telefonisch bereikbaar: 073-5031215
In geval van nood 24 uur per dag bereikbaar via 073-5031215

14 oktober Frans Willems 90 jaar

Voor wie de klokken luidden ...
 
Door het doopsel is in onze geloofsgemeenschap  opge
nomen:
Jonas van Hanisch                  29 oktober
 
Door de dood hebben we afscheid genomen van:

 

Terugblik op Allerzielen en lichtjesavond
Dit jaar heeft de viering van Allerzielen in Berlicum en
Middelrode een andere invulling gekregen.
Op 2 november was de traditionele Allerzielenviering in
de kerk in Middelrode. Een viering ter gedachtenis aan
alle overledenen waarbij iedereen welkom was. Voor
deze viering ontvingen nabestaanden van de overlede
nen van het afgelopen jaar een persoonlijke uitnodiging.
Tijdens de dienst van woord en herdenken werd aan de
nabestaanden een kaars met naam en sterfdatum van
hun familielid uitgereikt. Dit jaar konden de aanwezigen
voor het eerst met een lichtje in een lichtjestocht naar
het kerkhof om dit op het graf te plaatsen. Het kerkhof
was door de werkgroep voorzien van fakkels, kaarsjes
en vuurkorven en zag er sfeervol uit. De reacties waren
erg positief.
Op zondag 5 november was voor het eerst een lichtjes
avond georganiseerd voor iedereen die een overledene
wilde herdenken. Deze avond werd druk bezocht: ruim
150 belangstellenden zijn hier aanwezig geweest. Bij de
Mariakapel in Berlicum werd gestart met een welkom bij
een kring van vuur, met muziek en gedichten. Nadat alle
aanwezigen hun lichtjes hadden aangemaakt, werd
vervolgens in een optocht naar het tegenover gelegen
kerkhof in Berlicum gelopen. Ook hier had de werkgroep
gezorgd voor sfeervolle verlichting: de hoofdpaden
waren verlicht met kaarsjes, fakkels en vuurkorven. 
Samengedromd werd weer geluisterd naar muziek door
een klein ensemble en naar gedichten. Daarna brachten
de aanwezigen hun kaarsen naar het graf van hun
dierbare overledenen; zo werd het licht verder verspreid
over de begraafplaats. Tot slot was nog gelegenheid voor
een samenzijn onder het genot van een kopje koffie, thee
of glühwein. In de donkerte van de avond was het een
zeer sfeervolle bijeenkomst, waar verbondenheid en
gemeenschap voelbaar waren.
Herdenken is het samen dragen van verdriet en delen
van troost om zo gesteund verder te kunnen gaan.
Grote dank aan de vele vrijwilligers en sponsors die deze
avond mogelijk gemaakt hebben.
Deze invulling van Allerzielen blijkt een waardevolle
toevoeging op wat er al is en hopelijk groeit het uit tot
een traditie.

Wie komt ons helpen?
 
Voor de kinderdiensten op kerstavond zoeken we nog
ouders voor de begeleiding van het geheel zodat de
kinderen mee kunnen doen. Voor info kunt u bij het
parochiesecretariaat terecht.

Oudejaarsviering 31 december
Zondag 31 december is de oudejaarsviering om 09.30
uur. Na de dienst is er koffie, thee, chocolademelk en
oliebollen.

Kerststal
De kerk in Middelrode is op beide Kerstdagen open
tussen 12.00 uur en 15.00 uur om de Kerststal te komen
bekijken. Enkele leden van het gilde zullen hierbij aan
wezig zijn. Actuele informatie vindt u op de website en
in De Brug.
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Dinther
Sint Servatiuskerk, St Servatiusstraat 1, 5473 GA Dinther
Parochiespreekuur in cc Servaes, Raadhuisplein 24
elke dinsdag 19.00 tot 20.00 uur
Mailadres: info@parochiedinther.nl
Telefonisch bereikbaar: 06-24370625
In geval van nood: Pastor Joost Jansen: 06-50564738

St. Servatiussleutel voor drie vrijwilligers
Met genoegen konden wij 78 van onze vrijwilligers op 21
oktober welkom heten voor een dank-je-wel-avond met
koffie en een heerlijke koek in cc Servaes.
Namens het locatiebestuur deed Kees Kuijpers verslag
van de meest bijzondere momenten van het afgelopen
jaar. Pastoor Joost Jansen sprak daarna de vrijwilligers
wervelend toe en liet zijn toespraak overlopen in het
verlenen van de St. Servatiussleutel aan Annie Ketelaars
en Willeke Romijn. Omdat Wilma van Doorn er niet was
werd haar daags erna tijdens de eucharistieviering de
St. Servatiussleutel opgespeld.
Deze sleutel met oorkonde hebben zij drieën als blijk van
waardering voor hun jarenlange inzet ontvangen.
Na een bijzonder kaartspel - met de nodige onrust en
hilariteit - om de groepjes te mixen volgde de quiz.
De eerste prijs ging na een knockout ronde naar het team
van Harry van de Ven, Cees van Doorn, Sandra Franken
en Martien van Helvoort.
Met hapjes en drankjes, een loterij en vooral heel veel
kans om te buurten was het een supergezellige avond.
Dank ook aan de vrijwilligers van het Cultureel Centrum.

Welkom in locatieraad
In ons vorige parochieblad vertelden we al over het
functioneren van de locatieraad als voortzetting van het
kerkbestuur. Onze geloofsgemeenschap kent veel vrij
willigers, die allerlei taken vervullen.
De vrijwilligers van de locatieraad zijn Fred van den Berg,
Ria van Hemmen, Kees Kuijpers, Tineke Kuijpers en Mari
van Zutphen.
Het zou fijn zijn als iemand de locatieraad kan komen
versterken. Ben jij degene die er zin in heeft? Kom dan
eens een keertje naar de vergadering van de locatieraad,
die op elke tweede dinsdag van de maand om 20.15 uur
vergadert in Cultureel Centrum Servaes.
Overigens zijn Dintherse parochianen altijd van harte
welkom de vergaderingen bij te wonen.
De locatieraad behartigt immers de belangen van de
geloofsgemeenschap Dinther en wil daarin heel open en
transparant zijn.
Voor meer informatie Kees Kuijpers 0413-296143.

Wij namen afscheid van
24 sept                 Bert van Esch                     88 jaar

Bezoek onze mooie kerststal
In onze kerk is in de kersttijd de kerststal te bezoeken.
Niet alleen direct voor en na de vieringen.
Ook van 11.45 uur tot 16.30 uur op 1e en 2e Kerstdag.
De kerststal is fraai gemaakt en mooi opgebouwd door
onze kerststalgroep.
Gildeleden zijn in functie als kerststalwachters.

Nieuwjaarsreceptie in cc Servaes
In de kerk van Dinther begint 2018 met een eucharistie
viering om 10.45 uur.
Daarna is er van 11.30 uur tot 13.00 uur een nieuwjaars
receptie in Cultureel Centrum Servaes.
Geloofsgemeenschap Dinther én cc Servaes nodigen je
uit voor deze nieuwjaarsreceptie om tijdens een harte
lijke ontmoeting met dorpsgenoten elkaar een Zalig
Nieuwjaar te wensen.
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Heeswijk
H. Willibrorduskerk, Hoofdstraat 80, 5473 AS  Heeswijk
Parochiespreekuur elke woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur
Mailadres: info@parochieheeswijk.nl
Telefonisch bereikbaar: 0413-291315 of 0413-296341
In geval van nood: 06-50564738, bgg: Abdij van Berne: 0413-299299
Lichtpunt: info@parochieheeswijk.nl/ t.a.v.lichtpunt

De ruiming van een graf
 
Onlangs stelde iemand mij de vraag wat er nu precies
gebeurt, wanneer na het aflopen van de grafrechten een
graf wordt geruimd. Dat is een begrijpelijke vraag, want
daarover bestaat bij velen het misverstand dat de resten
uit een graf worden opgegraven en in één kuil bij elkaar
worden herbegraven. Zo wordt echter al jaren niet meer
gewerkt. Hoe gaat dat dan wel?
 
Wanneer van een aantal graven de grafrechten zijn
verlopen, geeft het parochiebestuur aan de grafdelver
opdracht om tot ruiming over te gaan. Daarbij worden
de grafstenen, de dekplaten, de stenen randen en de
fundering van de grafmonumenten verwijderd. Voor
zover er voor die fundering beton in de grond is gestort,
wordt ook dat verwijderd. Daarna wordt de plaats van
het graf glad getrokken en blijft de plaats open liggen,
geschikt om een nieuw graf te maken. Er worden dus op
dat moment geen kisten of restanten van een stoffelijk
overschot opgegraven.
 
Wanneer op de plaats van een geruimd graf een nieuw
graf moet worden gemaakt, gaat de grafdelver de
daarvoor benodigde kuil graven. Wanneer hij daarbij
stuit op de stoffelijke resten uit het eerder geruimde graf,
dan worden die ter plekke verzameld. De voor het
nieuwe graf benodigde kuil wordt dieper uitgegraven en
de eerder verwijderde stoffelijke resten worden op de
zelfde plaats, maar dan dieper, opnieuw begraven en
afgedekt met een laag wit zand. Daar bovenop komt dan
het nieuwe graf.
 
Dit betekent dus dat de stoffelijke resten van iemand die
is begraven na het ruimen van het graf op dezelfde plaats
blijven rusten, maar dieper in de grond wanneer daar
een nieuw graf wordt gemaakt. 
De verwijderde grafstenen en de dekplaten worden  
vernietigd, omdat de ervaring leert dat zij door de invloed
van weer en wind niet meer herbruikbaar zijn.
 
Rob Cremers,
voorzitter locatieraad Heeswijk.

Sluitingstijd kerkhof
Er zijn serieuze klachten over diefstal van bloemstukken
en andere zaken van graven op onze begraafplaats.
Dit heeft ons helaas doen besluiten om het kerkhof in
Heeswijk in de avonduren af te sluiten vanaf 17.00 uur.

22 sept Henk van den Broek 89 jaar
08 okt Jan Hulsmans 76 jaar
16 okt Ad van Aspert 72 jaar

Lief en leed
Overleden

Getrouwd 
Jelle van Nuland en Naomi de Kort
50-jarig huwelijk
Bert en Nolda van der Pas-Langens

Feestavond vrijwilligers
Als dankjewel voor de inzet van alle vrijwilligers (met hun
eventuele partner) van de Geloofsgemeenschap Hees
wijk vond op zaterdag 14 oktober een feestavond plaats.
De avond begon met een Woord- en Communieviering
in de H. Willibrorduskerk m.m.v. het parochiekoor uit
Heeswijk en het dameskoor uit Dinther. 
Na deze viering werd de avond voortgezet in het Willi
brordcentrum. Bart van Schijndel hield een interessante
lezing over het (protestants) kerkhof aan de Lariestraat.
Verder verzorgden twee dames op hilarische wijze nog
een kleine quiz en loterij.
Al bij al een gezellige avond onder het genot van een
hapje en een drankje. 

Kerststal
De kerk in Heeswijk is op beide Kerstdagen open tussen
12.00 uur en 16.00 uur om de kerststal te bekijken.
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Loosbroek
Sint Antoniuskerk, Dorpsstraat 51, 5472 PJ Loosbroek
Parochiespreekuur elke donderdag van 18.30 tot 19.30 uur
Mailadres: w.bronts@hotmail.com
Telefonisch bereikbaar: 0413-229345
In geval van nood: 0413-229345

18 september Tonny van der Velden 86 jaar
26 september Bertha Verkuijlen 88 jaar

Overleden

Een laatste rustplaats op ons kerkhof
Vorig jaar is er op ons kerkhof een asbegraafveldje 
aangelegd. Op dit veldje staan groenblijvende struikjes
en je ziet erin de vorm van een kruis, gelegd in stenen.
Onder elk struikje kan as van een overledene begraven
worden in een oplosbare urn. Op die plek komt een
gedenkplaatje van natuursteen van 20x30cm met de
door de familie van de overledene gewenste tekst erop.
In september heeft de eerste asbusbegraving plaatsge
vonden. De familie van de overledene en iemand van de
avondwakegroep kwamen bijeen voor een korte plech
tigheid bij de gekozen plek om de as van de overledene
eervol te begraven.
Voor families, die hun dierbare na een crematie graag
een rustplek geven op ons kerkhof, is dit een fijne manier
van begraven. Een voordeel is, dat het weinig onderhoud
vraagt.
Er kan ook gekozen worden om de asbus in de urnen
muur te laten plaatsen.
Verder is er als vanouds uiteraard de mogelijkheid om
de overledene te begraven en later op het graf een
grafzerk te laten plaatsen, geheel naar eigen keuze.
Voor uw vragen met betrekking tot het kerkhof kunt u
terecht bij Ria van der Wijst, Wilma Nuijen of Henk Bronts
van de kerkhofcommissie.

Koper poetsen
Er zijn heel veel verschillende werkzaamheden binnen
een geloofsgemeenschap.
Eén ervan is het koper poetsen. Tegen Pasen en tegen
Kerstmis komen Lenie van Krieken, Ricky Hurkmans en
Marietje van Krieken hiervoor bij elkaar. Zij poetsen de
kandelaars, de doopvont en de klinken van de deuren.
Fijn, dat zij het koper weer laten blinken!

Kerststalwerkgroep
Deze werkgroep bestaat uit Gerard Hommeles, Piet van
Menzel, Henk Hanegraaf en Piet van Gruythuysen.
Vanwege het gemis van de handigheid van Ties van
Pinxteren zal waarschijnlijk een nieuwe kracht gezocht
moeten worden om de groep weer op volle sterkte te
krijgen. Genoemde mannen zorgen ervoor dat de
kerststal er ieder jaar staat als de kerst-inn is. Dit opzet
ten kost een volle dag werk. De ongeveer 15 beelden
worden uit de kelder van de pastorie gehaald. Dit is een
zware klus. De zwaarste beelden wegen zowat 25 kg. Eén
persoon moet die de trap op dragen. De kerststal wordt
in delen van de zolder in de kerktoren gehaald. Deze 3
delen worden in elkaar geschroefd. De stal wordt op
schragen gezet. Het geheel wordt dan aangekleed met
natuurlijke materialen uit de parochietuin of uit iemands
tuin. Ieder jaar leidt dit tot een zeer mooi resultaat.
Het opruimen ongeveer 3 weken later, na Driekoningen,
vraagt een halve dag werk.

Kerststal
De kerk is in Loosbroek op Eerste Kerstdag open tussen
10.30 uur en 12.00 uur om de Kerststal te bekijken.

Nieuwjaarsbijeenkomst
Op 5 januari 2018 is er een Nieuwjaarsontmoeting vanaf
19.30 uur.
Deze ontmoeting wordt georganiseerd door de geloofs
gemeenschap, De Wis,  L.O.B., de kerncommissie en het
Oranjecomité.
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Kinderhoekje

Vouw een kerstbal
 
Wat heb je nodig:
Bierviltjes, potlood, schaar, papier, koord of lint.
 
Neem eerst twee bierviltjes of twee stukken rond karton
en maak daarvan twee mallen.
De eerste mal is direct klaar want dat moet een rondje
zijn.
De tweede mal moet een gelijkzijdige driehoek zijn die
precies in de cirkel past. 
Dan leg je de cirkel op een stukje karton (of oude kerst
kaart) en teken je die over. Daarna leg je de driehoek
daar goed op en teken je de zijkanten af. Die lijnen
worden de vouwlijnen.
Knip nu de cirkel uit en vouw de driehoekranden naar
buiten. Dat doe je tien keer. Dan kun je een kerstbal
maken.
Plak 5 driehoekjes aan elkaar, dit wordt de onderkant.
Dan plak je de andere 5 driehoekjes aan elkaar, maar
vergeet niet eerst een koordje of lintje vast te maken aan
de binnenkant zodat het lusje naar buiten steekt.
Vervolgens plak je de bovenkant aan de onderkant vast
en is de kerstbal klaar.
 
Veel knutselplezier!

Kerst

Een witte kerst als in een droom
Met tientallen lichtjes in de boom
Kerstballen blinken
Kerstklokken klinken
De gezelligste tijd van het jaar
Zalig Kerstfeest - Gelukkig Nieuwjaar

Kindje wiegen
Heeswijk, Loosbroek
 
Kindje wiegen, een korte Kerstviering voor
de allerkleinsten.
 
Op Eerste Kerstdag om 11.00 uur doen we dat weer in
de kerken van Heeswijk en Loosbroek. Het kerstverhaal
wordt verteld en in beeld gebracht, bekende kerstliedjes
worden met elkaar gezongen en met kaarsjes bezoeken
we de kerststal.
Kinderen die dat leuk vinden, kunnen verkleed komen
als een figuur uit het kerstverhaal: als engel, herder of
misschien wel als schaap?
Kindje wiegen is een mooi moment om met jong en oud
bij elkaar te komen en samen rond de kribbe Kerstmis
te ervaren. 

Nieuw kinderkoor gestart
 
Vind je zingen leuk?
Ook samen zingen met andere kinderen?
Dat kan! We zijn gestart met een nieuw, algemeen
jeugdkoor voor kinderen vanaf groep 3 uit Heeswijk,
Dinther, Berlicum, Middelrode en Loosbroek. Met dit
koor gaan we op veel verschillende plekken zingen:
binnen en buiten de kerk. 
Dirigente is Lieke Beirnaert. Lieke heeft aan het conser
vatorium hoofdvak zang gestudeerd en is zangeres en
zanglerares. Zij leert je hoe je goed kunt zingen en ze
kent heel veel verschillende soorten liedjes.
Het eerste optreden is op 24 december tijdens de
Kerstavondviering in Heeswijk.
Heb je al zin gekregen om mee te doen? Kom dan naar
de repetitie, elke woensdagavond 18.30-19.30 uur in de
Norbertuszaal in het Willibrordcentrum in Heeswijk.
 
Voor meer informatie kun je terecht bij:
Harrie Muskens, Koorplein, 06-20236732,
h.muskens@hetnet.nl
of bij:
Jeannette Dekker, 0413-293223
j.dekkerhome@home.nl
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        Zalig Kerstfeest 
en een voorspoedig 2018!   


