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Voorwoord
Namens ons nieuwe parochiebestuur en het pastores
team van de parochie Heilige Augustinus presenteren
wij heden met enige trots ons nieuwe parochieblad, de
opvolger van uw vertrouwde parochieblad.
 
Per 1 april 2017 zijn de parochies van  Loosbroek,
Heeswijk,  Dinther en  Berlicum - Middelrode samen  
gegaan in de parochie Heilige Augustinus.
In de afgelopen maanden is er in de diverse weekbladen
al vaak gepubliceerd over het ‘waarom’ van deze fusie.
Nu wordt het tijd om een stevig fundament onder onze
nieuwe parochie te leggen.
 
De vier geloofsgemeenschappen van de parochie Heilige
Augustinus gaan een groeiproces met elkaar aan.
Steeds meer een stapje naar elkaar toe.
Dat is één van de redenen waarom dit parochieblad ook
bij u op de deurmat is gevallen. Ieder huishouden in de
dorpen Loosbroek, Dinther, Heeswijk, Middelrode en
Berlicum ontvangt deze keer het eerste nummer van dit
nieuwe parochieblad.  U, als inwoner van één van de
parochiedorpen, maakt een belangrijk onderdeel uit van
onze leefgemeenschap.
In de geest van de Heilige Augustinus willen we met de
nieuwe parochie een bijdrage leveren aan het welzijn
van de mensen en tevens een verbindende factor zijn.
Daarvoor kan het woord van God een leidraad zijn. Maar
ook u als deelnemer van onze leefgemeenschap hebben
we nodig om de juiste weg te vinden.
 
Anno 2017 worden woorden zoals individualisering,
verharding en verlies van waarden en normen helaas te
vaak gebezigd. Met dit parochieblad beogen we vooral
een inspiratiebron te zijn voor het dagelijks welzijn van
onze medemens en zo een toegevoegde waarde te
hebben. U wordt dan ook van harte uitgenodigd om een
bijdrage te leveren aan de inhoud van dit parochieblad
waardoor anderen geïnspireerd kunnen worden.
 
Wij vinden het noodzakelijk dat woorden zoals gelukkig
zijn, blijheid en respect de boventoon gaan voeren.
Om die verandering te bewerkstelligen hebben we
elkaar nodig. Samen-zijn en samen-komen kunnen
hulpmiddelen zijn om die andere weg te vinden.
 
Erg blij zijn we met de vele vrijwilligers die nu al een
inhoudelijke bijdrage leveren aan onze parochie,
maar dat mogen er best meer zijn…Iets voor u?

 
In de afgelopen jaren waren er vele parochianen die
meegewerkt hebben aan het goed laten verlopen van
dit fusieproces. Wij willen hen allemaal heel hartelijk
bedanken; zonder hun inzet was het proces nooit zo
soepel verlopen.
 
Het pastoresteam onder leiding van pastoor Joost Jansen
willen wij veel energie en inspiratie toewensen om
samen met onze medemens aan het groeiproces inhoud
te geven, zodat we ons ontwikkelen naar een volwassen
Heilige Augustinus parochie.
 
Wij hopen dat dit parochieblad vlug een vertrouwde
plaats in onze parochie gaat krijgen.
De redactie wensen wij veel succes en inspiratie toe!!

Parochiebestuur Heilige Augustinus.

In memoriam Henk Habraken.
 
Onlangs is, na een zeer kort ziekbed, ons redactielid
Henk Habraken overleden. Henk is heel veel jaren actief
geweest voor het parochieblad van Dinther en later van
Dinther en Heeswijk.
Henk had een grote kennis van de bijbel.
Hij  schreef elke keer een verhaal over zaken uit het leven
gegrepen, gezien vanuit het perspectief van het geloof,
soms met een kwinkslag. Ook heeft hij diverse mensen
een interview afgenomen over het werk wat zij deden
voor onze geloofsgemeenschappen.
Bij de oprichtingsvergadering van het nieuwe redactie
team zei hij niet meer deel uit te willen maken van de
redactie, maar hij wilde wel columns blijven schrijven
voor het blad.
Helaas is het hem niet meer gegund om dit nog te mogen
doen.
Henk, wij danken je voor de jarenlange inzet, je mooie
verhalen en je bijzondere kijk op het geloof.
Moge hij ruste in vrede.
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Gemis
en toch verder...
 
Pasen is het feest van een groot gemis en toch verder
gaan. Wanneer Jezus is gestorven en in een graf is gelegd
dan missen zijn vrienden en vriendinnen hem.
De mannen reageren onderkoeld, de vrouwen tonen
meer emotie en gaan na  ’n dag het graf opzoeken.
Het kan hen niet schelen of daar soldaten bij staan, of
het gevaarlijk is. Ook vandaag doen vrouwen dat…
Op oude afbeeldingen zien we dat de vrouwen balsem
meenemen. Ze willen dat toegetakelde lichaam van
Jezus nog eens fijn inwrijven, verzorgen, bewaren. Dat is
mooi, zo’n laatste gebaar van liefde.
Wat een verbazing om te ontdekken dat vervolgens deze
diepmenselijke drang hier niet opgaat. Hij, hun vriend,
Jezus, is weg. En boodschappers – engelen worden ze
genoemd – zeggen dat je Jezus niet bij de doden moet
zoeken maar bij de levenden. En, zeggen ze, ga maar op
weg en vertel maar.
 
Op weg gaan met een gemis en met het verhaal van de
Levende. Dat wordt ons als nieuwe parochie Heilige
Augustinus meegegeven. Het is het eerste Pasen in het
bestaan van onze nieuwe parochie. Natuurlijk zijn er
onder ons mensen die het gemis voelen van het ‘oude
vertrouwde’. ‘Waarom moet dat nu, al die veranderin
gen, was het vroeger dan niet goed?’ Zeker was het goed,
maar we gaan van A naar Beter. Daarop richten we de
nieuwe structuren in. Zo gaat dat als je met een bood
schap van Leven en van de Levende in leven wilt blijven.
 
Veel mensen zoeken naar evenwicht en ook geluk. Ons
christelijke geloof werpt ons geen pasklaar geluk in de
schoot. Ons geloof geeft ons wel de weg er naar toe en
voedsel voor onderweg. De oriëntatie is: blijf niet steken
in het gemis maar focus je blik op de Levende: Jezus,
opgewekt uit de doden, levend vandaag.
 
Zalig Pasen!
 
Joost Jansen o.praem.
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Een nieuwe website
 
Omdat de fusie van de parochies Berlicum/Middelrode,
Dinther, Heeswijk en Loosbroek tot de nieuwe parochie
H.Augustinus vanaf 1 april een feit is komt er ook een
nieuwe website voor allen:
www.parochieheiligeaugustinus.nl
info@parochieheiligeaugustinus.nl
 
Op de homepagina staat een algemeen gedeelte , waar
voor alle voormalige parochies de algemene informatie
is te vinden. Daar lees je ook gegevens over het bestuur,
het pastorale team en de diverse commissies.
Verder de geschiedenis, berichten over diaconie en het
parochieblad.
Onder het hoofdstuk geloven vind je de overwegingen
van het weekend om nog eens na te lezen.
Verder zie je de agenda waarop de data van vieringen,
activiteiten en dergelijke te vinden zijn.
Op het algemene gedeelte staat nieuws over kind en
kerk, jongeren en geloven én de informatie over dopen,
vormen, trouwen, begraven enz.

Elke geloofsgemeenschap (= voormalige parochie) heeft
eigen pagina’s met nieuws, info over parochianen: de
overledenen, de kinderen die gedoopt zijn, de jubilea die
gevierd zijn en de paren die getrouwd zijn.
Verder vind je daar de informatie over de begraafplaats,
de gebouwen en een fotoalbum  met daarin foto’s van
gebeurtenissen die plaats hebben gevonden.
Tevens vind je daar ook het contactadres voor als je op
de een of andere manier de parochie nodig hebt.
 
Voor de meest actuele informatie van de parochie of van
je eigen geloofsgemeenschap raadpleeg je het best de
website. Deze wordt steeds zeer goed bijgehouden door
diverse mensen vanuit alle geloofsgemeenschappen.

Vrijwilligers
Vrijwilligers staan ook klaar voor elkaar!
Eén van de redenen om te fuseren tot de parochie
H. Augustinus was: elkaar als vrijwilligers ondersteunen
en helpen als dat nodig is. Het kan immers gebeuren dat
door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden een
bepaalde werkgroep zelf even niet in staat is om het werk
te doen. Veel vrijwilligers in de hele nieuwe parochie
hebben aangegeven dat ze best bereid zijn om elkaar te
helpen en dat is in de praktijk dan ook al herhaaldelijk
gebeurd. Zo zijn voorgangers van vieringen van Woord
en gebed voorgegaan in elkaars kerken in HDL. En zo
hebben ook de avondwakegroepen in HD elkaar al een
paar keer kunnen helpen.
Natuurlijk zal die onderlinge uitwisseling bij sommige
werkgroepen eerder voorkomen dan bij andere. Maar
het is toch heel fijn om als vrijwilliger te weten dat je
altijd in geval van nood een beroep kunt doen op de
mensen van eenzelfde werkgroep uit een van de andere
geloofsgemeenschappen. En daarbij is het ook een hele
goede gelegenheid om elkaar als nieuwe parochianen
te ontmoeten en te leren kennen.
Zo worden we steeds meer één parochie.
Een parochie bestaat immers uit mensen die sámen als
geloofsgemeenschap op weg zijn. De heilige Augustinus
zag een gemeenschap als mensen die in onderlinge
verantwoordelijkheid met elkaar leven. Een mooie
aanmoediging van onze inspirerende parochieheilige!

Strooiveldje kerkhof Heeswijk
 
Er zijn vele manieren om de overleden dierbaren aan de
aarde toe te vertrouwen. Op het kerkhof in Heeswijk kan
de overledene begraven worden, er is een mogelijkheid
om een urn te plaatsen in het columbarium en sinds kort
is er een strooiveldje gemaakt om as van de overledene
uit te strooien.
Als je het kerkhof opkomt ligt dit meteen links vooraan,
net voorbij het columbarium waar de urnen in geplaatst
worden. Het veldje is afgedekt met steenslag en aan
weerszijde zijn plantjes gezet. Er staat een mooie steen
met een tak en de tekst: “VOOR ALTIJD IN ONS HART”.
Als de as is uitgestrooid mag je als je wilt altijd een
bloemstukje op de steentjes zetten .
Het is wel wenselijk en gebruikelijk dat je bij de kerkhof
beheerder even meldt dat je daar de as gaat uitstrooien.
De kerkhofbeheerder is  Ben van der Heijden.  
Hij is telefonisch te bereiken op nummer 0413-291928
of via e-mail benmarietje@kpnplanet.nl.

Schuldhulpmaatjes Bernheze
Op 6 februari hebben vier nieuwe schuldhulpmaatjes
voor Bernheze hun certificaat gekregen na een training
met goed gevolg afgelegd te hebben.
Schuldhulpmaatjes zijn vrijwilligers, die hulp bieden aan
mensen met financiële problemen. Dit doen ze samen
met de beschikbare professionele hulpverlening van de
gemeente en van Ons Welzijn.
Jaarlijkse trainingen zorgen ervoor dat hun kennis up-
to-date blijft, zodat zij mensen met schulden adequaat
terzijde kunnen staan.

4



Helma Jansen    helmajansen@live.nl    T (06) 30 72 53 02, tevens hotelleider van de reis
Ria Verkuijlen verku36@hetnet.nl   T (0413) 29 12 11
Ria van der Wijst  anrvdwijst@ziggo.nl   T (0413) 22 94 11

Lourdes: een beleving!
 
Van 14 tot 21 oktober 2017 organiseert de nieuwe parochie Heilige Augustinus, met de geloofsgemeenschappen
Berlicum-Middelrode, Heeswijk, Dinther en Loosbroek, een bedevaart naar Lourdes met de trein (TGV).
Deze snelle treinverbinding brengt de bedevaartgangers in één dag naar het wereldberoemde Maria-oord aan de
voet van de Franse Pyreneeën. Miljoenen pelgrims van over de hele wereld trekken jaarlijks naar de Grot van
Massabielle, waar Maria in 1858 aan het meisje Bernadette Soubirous verscheen. Gaat u mee dit jaar? U komt net
als zoveel anderen vol indrukken en onvergetelijke herinneringen terug. Lourdes:  het is daadwerkelijk een beleving!
Mgr. De Korte, sinds mei 2016 bisschop van het Bisdom Den Bosch, is in ieder geval van de partij om alle pelgrims
op deze reis te vergezellen en te ontmoeten. Vereniging Nationale Bedevaarten (VNB) is de reisorganisatie.
 
Bedevaartsprogramma
Voor deze bedevaart is een evenwichtig en gevarieerd programma samengesteld.
Tijdens uw verblijf in Lourdes bezoekt u het heiligdom en kunt u deelnemen aan diverse plechtigheden, zoals de
indrukwekkende lichtprocessie en de sacramentsprocessie. Naast de openings- en slotviering staan er de grote of
de kleine kruisweg, een boeteviering en een viering met handoplegging op het programma. Bij de grot is er ook
een Nederlandstalige viering. Verder wordt u de mogelijkheid geboden verschillende bezienswaardigheden in
Lourdes en haar mooie omgeving te bezoeken. Helma Jansen uit Berlicum zal u zowel op de heen- en terugreis,
als tijdens het gehele verblijf in Lourdes, als zelfstandig hotelleider begeleiden. Pastor Lonneke van Vessem zal de
geestelijke begeleiding voor haar rekening nemen.
 
De reis met reisnummer LO1701 (zie ook website www.vnb.nl), kost € 899,00 en is inclusief:
·         Transfer per bus van de opstapplaats in uw regio naar Noord-Frankrijk v.v.
·         Vervoer per TGV van Noord-Frankrijk naar Lourdes v.v.
·         Transfer per bus van het station naar uw verblijf in Lourdes v.v.
·         Lunchpakket op de heenreis en een lunch- en dinerpakket op de terugreis.
·         Verblijf op basis van volpension.
·         Pastorale, medische en reisbegeleiding gedurende de reis en het gehele verblijf in Lourdes.
·         Nederlandstalig programma.
·         Fooien, belastingen, boekings- en administratiekosten, bijdrage aan het Heiligdom.
Exclusief zijn:
·         Reis- en annuleringsverzekering.
·         Reis van uw woonplaats naar de opstapplaats v.v.
·         Excursie naar de Pyreneeën
Het bedrag voor de reis is op basis van een tweepersoonskamer in een driesterrenhotel. Voor een eenpersoons
kamer komt er een toeslag van € 210,00 bij.
 
Contactpersonen
Indien u belangstelling heeft voor deze bedevaart kunt u contact opnemen met:

Tijdens een persoonlijk gesprek worden alle zaken
die deze bedevaart betreffen uitvoerig met u
besproken en worden al uw vragen beantwoord.             
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Joost Jansen voorzitter pastoor
Vacature vicevoorzitter
Lisette Baltussen secretaris
Jo van Hemmen penningmeester
Wim Geukemeijer bestuurslid onroerend goed

Nieuw parochiebestuur
Bij een nieuwe parochie hoort ook een nieuw bestuur.
Met enige trots kunnen we in dit eerste nummer van het
nieuwe parochieblad ook het nieuwe bestuur van de
parochie Heilige Augustinus aan u voorstellen.
 

 
Aan een nieuwe parochie sturing geven is geen lichte
taak en zal juist in de beginjaren om goede bestuurlijke
kwaliteiten vragen. 
Aan dat laatste ontbreekt het niet bij deze bestuursleden
allen hebben een ruime bestuurlijke ervaring zowel in
de voormalige parochies als in hun werkzaam leven.
 
Het bestuur heeft vooral de taak om op hoofdlijnen de
parochiezaken te regelen en de verbindende factor te
zijn tussen de vier geloofsgemeenschappen. 
Speciaal het sturen op verantwoordelijkheid van de vier
geloofsgemeenschappen vraagt om heel duidelijke
communicatie en een heldere richting waar de parochie
naar toe wil werken. 
In hun eerste bijeenkomst heeft dit bestuur die intentie
al uitgesproken.
 
Wilt u de bestuursleden nog beter leren kennen neem
dan gerust contact met ze op, ze staan er voor open.
Ook uw visie willen ze graag horen.
Op de parochiewebsite staan de contactgegevens. 
 
 
Wij wensen het bestuur veel energie en wijsheid toe.
Succes!!!
 

 

Het parochielogo
 
Na een periode van hard werken van velen is de fusie
officieel van start gegaan op 1 april 2017.
 
Het nieuwe logo dat voortaan in alle parochiegemeen
schappen gebruikt wordt laat zien hoe de organisatie
gezien wil worden. In een klein pakkend beeld wordt (een
deel van) de visie weergegeven.
 
Van de vormen springt het hart meteen in het oog. Het
hart is een van de kenmerken die altijd in afbeeldingen
van Augustinus is te herkennen. Het is een duidelijke
verwijzing naar deze man die met passie, met vuur in
zijn geloof stond. Een man die door zijn achtergrond als
redenaar (in zijn tijd een apart beroep) zijn geloof
met inspirerende woorden kon weergeven.
 
Behalve het hart, is een staande, open driehoek te zien.
Deze verwijst naar de eerste letter van de naam van
Augustinus. Tegelijkertijd mag deze driehoek ook gezien
worden als een boek dat open is neergezet.
Deze vorm wijst naar de geletterdheid en het rationele
denkvermogen van Augustinus. In één vorm worden het
hart en de rede samen weergegeven. Zij kunnen niet
zonder elkaar.
 
De nieuwe parochie valt onder de pastorale zorg van de
Norbertijnen van de Abdij van Berne, die leven met de
Regel van Augustinus. De kleuren blauw, rood en geel
zijn de kleuren uit het wapen van de Abdij van Berne. Zo
geven zij de verbintenis tussen abdij en parochie weer.
 
De namen van de locaties onder dit beeld spreken voor
zich: de vier voormalige parochies gaan samen verder.
Gedreven door het vuur en de rede van Augustinus.
 
Een gedrevenheid die ten goede komt aan de mensen
in deze nieuwe geloofsgemeenschap. Een gedrevenheid
die uitgebeeld is in het logo en die aanstekelijk mag gaan
werken! Een logo naar ons hart en een hart dat we onder
onze riem mogen steken!

Joost Jansen, Lisette Baltussen, Jo van Hemmen en
Wim Geukemeijer.
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Lonneke van Vessem
Pastoraal werker en eerste aanspreekpunt voor          
Berlicum/Middelrode.

Frank van Roermund o.praem.
Pastor-priester en eerste aanspreekpunt voor Heeswijk
en Loosbroek.

Yvonne Verhoeven
Pastoraal werker. Met ingang van 1 juli 2017 gaat Yvon
ne met pensioen. Daarom is zij ook geen aanspreekpunt

Joost Jansen o.praem.
Pastoor-moderator en in die hoedanigheid voorzitter
van het bestuur. Tevens eerste aanspreekpunt voor
geloofsgemeenschap Dinther. voor een van de locaties. Tot die tijd houdt zij zich onder

andere bezig met liturgie, de doopvoorbereiding en de
vormselvoorbereiding.

Ons pastoresteam
 
Een nieuwe parochie betekent ook een nieuw team. Een team met ook bekende gezichten.
De Augustinusparochie krijgt een pastoresteam van vier personen.
Samen met vele vrijwilligers en andere medewerkers gaan zij zich inzetten voor onze nieuwe parochie.
Uitgangspunten voor de werkzaamheden zijn de voornemens opgenomen in het beleidsplan. Dit betekent dicht
bij de mensen blijven! En alle parochianen blijven betrekken bij de parochie. Dus wat lokaal kan gebeuren, zal ook
plaatsvinden op de locaties. Wat echt centraal gedaan moet worden, zal centraal opgepakt worden.
Dit mondt de komende jaren uit in een ontwikkeling die gaandeweg tot een meer definitieve invulling en structuur
van de Augustinusparochie zal leiden.

De vier pastores zetten zich graag hiervoor in. Voor de overzichtelijkheid en hanteerbaarheid zullen de taken en
verantwoordelijkheden wel gedeeld worden. Ieder lid van het team wordt eerste aanspreekpunt van één of twee
van de locaties. In de vieringen zullen de pastores in alle locaties werkzaam zijn.
De pastores zijn bereikbaar via het (centrale) secretariaat (telefonisch of via email).
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Palmzondag      
za 8 april Heeswijk 19.00 uur Eucharistie m.m.v. gemengd koor
zo 9 april Middelrode 09.30 uur Viering van Woord en Gebed m.m.v.GKM
  Loosbroek 09.30 uur Eucharistie m.m.v. kerkkoor
  Dinther 10.45 uur Eucharistie m.m.v. mannenkoor

di 11 april Dinther 19.00 uur Boeteviering m.m.v. dameskoor

Witte Donderdag      
13 april Heeswijk 18.30 uur Witte Donderdagviering met alle communicanten

van Heeswijk, Dinther en Loosbroek
  Middelrode 19.00 uur Witte Donderdagviering m.m.v. GKB
  Dinther 20.00 uur Witte Donderdagviering m.m.v. mannenkoor

Goede Vrijdag      
14 april Middelrode 15.00 uur Kruisweg
  Dinther 15.00 uur Kruisweg
  Middelrode 19.00 uur Goede Vrijdagviering m.m.v. GKM
  Loosbroek 19.00 uur Goede Vrijdag Anders
  Heeswijk 19.00 uur Goede Vrijdagviering m.m.v. gemengd koor

Paaszaterdag      
15 april Loosbroek 19.00 uur Paaswake m.m.v. kerkkoor
  Heeswijk 19.00 uur Paaswake met samenzang
  Middelrode 21.00 uur Paaswake m.m.v. GKB
  Dinther 21.00 uur Paaswake m.m.v. Amicanto

Eerste Paasdag      
16 april Loosbroek 09.30 uur Eucharistie m.m.v. Simul Canto
  Heeswijk 09.30 uur Viering van Woord en Gebed m.m.v. gemengd koor
  Middelrode 10.45 uur Eucharistie m.m.v. GKM
  Dinther 10.45 uur Eucharistie m.m.v. mannenkoor
  Heeswijk 11.00 uur Regenboogviering (voor kinderen van 3-7 jaar)

Tweede Paasdag      
17 april Middelrode 10.45 uur Viering van Woord en Gebed m.m.v. GKB
  Dinther 10.45 uur Viering van Woord en Gebed m.m.v. Harmonie St. Servaes

In zorgcentrum Berlerode vinden de vieringen op zaterdag 9 en 16 april plaats om 15.00 uur. Speciaal voor de
bewoners van het zorgcentrum en mensen uit de directe omgeving ervan die minder gemakkelijk naar een kerk
kunnen komen!

Vieringen rond Pasen 2017
in de kerken van de parochie Heilige Augustinus
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  Berlicum/
Middelrode

Dinther Heeswijk Loosbroek Berlerode

Za 22 april
 
Zo 23 april

 
 
09.30 Eucharistie
met gilde

 
 
10.45 Eucharistie

19.00 Eucharistie  
 
09.30 W+G*

15.00
Eucharistie

Do 27 april     09.30 W+G
Koningsdag

   

Za 29 april
Zo 30 april

 
09.30 W+G
Presentatie vormelingen

 
 
10.45 Eucharistie

19.00 Eucharistie  
 
09.30 Eucharistie

15.00 W+G

Do 4 mei
 

Dodenherdenking
Den Durpsherd

  18.45
Dodenherdenking

   

Za 6 mei
Zo 7 mei

 
09.30 Eerste Communie

 
10.45 W+G

19.00 Eucharistie  
09.30 W+G

15.00 Eucharistie
 

Za 13 mei
Zo 14 mei

 
09.30 W+G

 
10.45 Eucharistie

19.00 Eucharistie  
11.00
Eerste Communie

15.00 W+G

Za 20 mei
Zo 21 mei

 
09.30 Vormsel

19.00 Vormsel
10.45 Eucharistie

19.00 W+G
10.30
Eerste Communie

 
12.00 Vormsel

15.00 W+G

Do 25 mei
Hemelvaart

10.45 Eucharistie
Openluchtviering

10.30
Eerste Communie

09.00 Eucharistie
Openluchtviering

   

Za 27 mei
Zo 28 mei

 
09.30 Eucharistie

 
10.45 Eucharistie

19.00 Eucharistie  
09.30 W+G

15.00 Eucharistie

Za 3 juni
Zo 4 juni
1e Pinksterdag

 
10.45 Eucharistie

 
10.45 Eucharistie

19.00 Eucharistie
Pinksteren
 

 
09.30 W+G

15.00 Eucharistie

Ma 5 juni
2e Pinksterdag

10.45 W+G
 

10.45 W+G  
 

   

Za 10 juni
Zo 11 juni

 
09.30 W+G

           
10.45 Eucharistie

19.00 Eucharistie
Vormsel

 
09.30 Eucharistie

15.00 W+G
 

Za 17 juni
Zo 18 juni
 

 
09.30 W+G

 
10.45 Eucharistie
Naviering Communie

19.00 W+G  
09.30 Eucharistie
Naviering Communie

15.00 W+G
 
 

Za 24 juni
Zo 25 juni

 
09.30 Eucharistie

 
10.45 Eucharistie

19.00 Eucharistie
Naviering Communie

 
09.30 W+G

15.00 Eucharistie

Overzicht vieringen parochie Heilige Augustinus

 * W + G is Viering van Woord en Gebed
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Eilanden van hoop
 
Dit jaar doet de parochie H Augustinus mee aan het
landelijk vastenactieproject: San Salvador. Dat is de
hoofdstad van El Salvador, een prachtig land in Midden-
Amerika. De aandacht gaat daarbij speciaal uit naar de
wijken Apopa en Mejicanos.
Misschien heeft u er al wel eens iets over gelezen, maar
San Salvador in het algemeen en deze twee wijken in het
bijzonder, gaan gebukt onder extreem veel geweld door
criminele bendes, de ‘mara’s’. De mara’s hebben ieder
een eigen territorium en beheersen het leven in ‘hun’
wijken volledig. Mensen worden bedreigd, afgeperst en
beroofd. Wie praat met de politie, wordt ernstig verminkt
of vermoord. Het betekent ook dat mensen niet van de
ene wijk naar de andere kunnen: dan worden ze
beschouwd als indringers op vreemd terrein.
De bendes werven daar actief leden onder kinderen en
jongeren. Lidmaatschap zorgt voor ‘respect’, voor geld
en mooie spullen en vrouwen.
Het is moeilijk de verleiding te weerstaan als jonge
puber, zonder stabiele thuisbasis en zonder geld.
De regering ontwikkelde heel veel programma's om de
bendes een halt toe te roepen en om de jeugd uit de
bendecultuur te houden. Dat is tot nu toe zonder veel
succes.
Het vastenactieproject wil helpen voorkomen dat daar
kinderen en jongeren lid worden van de bendes door
het steunen van verschillende initiatieven, ‘eilanden van
hoop’ in een gewelddadige samenleving. Het gaat om
jeugdcentra die de kinderen daar een ander perspectief
bieden en leren dat ze ook buiten de bendestructuren
een goed bestaan kunnen opbouwen. Meer concreet:
• Jeugdcentrum in Apopa van zusters Angel de la Guarda
• De oprichting van een jeugdcentrum in Mejicanos
• Sociaal werk van de paters Passionisten in Mejicanos
• Het werk van de vrijwilligers van Centro Bartholomé de
las Casas (CBC) op basisscholen; CBC traint en steunt
hen bij de uitvoering van hun werk.
Hierover kunt u natuurlijk meer lezen op de website van
http://www.vastenactie.nl
In de hele parochie H Augustinus zorgen vele vrijwilligers
voor het verspreiden van vastenzakjes voor dit project.
Hartelijke dank daarvoor. Vul de vastenzakjes met een
mooie bijdrage en lever deze in op de wijze die in uw
geloofsgemeenschap gebruikelijk is. Hopelijk krijgen de
kinderen van San Salvador mede door u een betere
toekomst.
Natuurlijk kunt u ook een bedrag overmaken naar
Vastenactie IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50
o.v.v. San Salvador.

Pinksteractie
 
Missionarissen en missionair werkers hebben bij hun
werk onze hulp hard nodig, niet zozeer voor zichzelf
maar juist voor de mensen voor wie zij werken. Daarom
spant de Week van de Nederlandse missionaris (WNM)
zich in voor het werk en het welzijn van Nederlandse
missionarissen en missionair werkers, die zich met hart
en ziel inzetten voor  hun medemens. Ze hebben bij hun
inspanningen wel behoefte aan een breed thuisfront van
familie, vrienden, parochies en de WNM.
‘Geloven in de ander’ is dit jaar het thema van de WNM
campagne. Missionarissen en missionair werkers zijn
dagelijks in touw om mensen te helpen die met geweld,
onrecht en armoede worden geconfronteerd. Zij geven
concreet handen en voeten aan ‘geloven in de ander’.
Zij leven samen met arme en kwetsbare mensen in alle
delen van de wereld. Met hun aanwezigheid zeggen ze 
“ik geloof in jou, wie of wat je ook bent of doet”. Zo geven
zij mensen kracht en moed om hun eigen situatie te
veranderen voor een betere toekomst.
In de kerken van de H Augustinusparochie wordt in het
Pinksterweekend op 3 en 4 juni gecollecteerd.
 
Mill Hill missionaris Nol Verhoeven en missionair werker
Ellen Schouten staan in de campagne van dit jaar in de
schijnwerpers. Nol Verhoeven werd in 1969 als missio
naris uitgezonden naar Kameroen. Hij deed veel pasto
raal werk, bezocht zieken en gevangenen en werkte met
jongeren. Ellen Schouten leeft en werkt sinds 1984 in
Venezuela. Zij leeft er tussen en met arbeiders, armen
en uitgeslotenen.
U kunt father Nol Verhoeven en Ellen Schouten tijdens
de Inspiratiedag op 13 mei ontmoeten in de Geertekerk
te Utrecht.
Nadere informatie over deze Pinksteractie vindt u op
www.weeknederlandsemissionaris.nl

Geloof ook in de ander. Steun de collecte.
Uw hulp maakt het verschil!  
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Sofie op 12 februari 2017

Jesper     op 5 maart 2017

Gerard van Beekveld 69 jaar
Marinus van Koolwijk 84 jaar
Riek Smulders – Zwanenberg 87 jaar
Jos Pennings 90 jaar
Martien Kastelijn  79 jaar

Voor wie de klokken luidden…..
 
Door het doopsel zijn in onze geloofsgemeenschap
opgenomen:

dochter van Mark Bevers en Karin van Lieshout 

zoon van Ronald van Lokven en Tanja Oosterbosch
 
Door de dood hebben we afscheid genomen van:

50 jaar Gemengd koor Berlicum
           Dus goud!
 
Het Petruskoor Berlicum bestaat dit jaar 50 jaar.
Alle redenen om dit groots te vieren.
Wij geven u een voorproefje van de geplande feestelijke
activiteiten en hopen dat u er bij mag zijn!
Donderdag 25 Mei Eucharistieviering op Hemelvaarts
dag in de openlucht nabij de Mariakapel aan de Sassen
heimseweg. We hopen op mooi weer zodat de bewoners
van Berlerode deze Maria-viering ook mee mogen
maken. Bij onbestendig weer wijken we uit naar de
Sacramentskerk in Middelrode.
Zondag 16 juli Koorreis naar Zwolle en Deventer.
Ons koor verzorgt een Eucharistieviering in de Basiliek
Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming (de Peperbus) in
Zwolle en daarna maken wij een boottocht over de IJssel.
Zondag 29 oktober Jubileummis in de Abdijkerk te
Heeswijk met mogelijk de ondersteuning van oud-
jongerenkoor leden.
Zondag 19 november Ceciliaviering met een feestelijke
dienst in de Sacramentskerk te Middelrode en met
aansluitend een receptie in de Moerkoal.
We sluiten het jubileumjaar die dag af met een besloten
Ceciliafeest in de Gouden Leeuw.
We wensen iedereen een prachtig jubileumjaar toe!
 

Parochieberichten
 
Doopvoorbereiding De eerstvolgende doopvoorberei
ding is op maandag 10 april om 20.00 uur in parochie
centrum de Rots, Kerkwijk 44a, Berlicum. Ouders die
plannen hebben om hun kindje te laten dopen in april,
mei of juni doen er goed aan om naar deze avond te
komen. Aanmeldingsformulier en informatiefolder zijn
op te vragen bij het parochiesecretariaat.
Vervoer voor kerkbezoek in Middelrode 
Graag attenderen we u er op , dat parochianen uit Ber
licum en Middelrode, die in de kerk in Middelrode een
viering willen bijwonen maar met een vervoersprobleem
zitten, een beroep kunnen doen op autovervoer door
medeparochianen. Wilt U hier gebruik van maken? Meldt
u dan via het parochiesecretariaat: tel. 073-5031215 of
e-mail: info@parochieberlicummiddelrode.nl.
Vastenzakjes U kunt uw vastenzakje tot en met Pasen
inleveren in de kerk, in de daarvoor bestemde bus in
Berlerode, in de bus bij het bloemenstalletje in de Jumbo
en in de brievenbus aan De Rots en aan de kerk.

Berlicum - Middelrode
R.K. Kerk  Allerheiligst Sacrament Middelrode,
Driezeeg 38, 5258 LE, Middelrode
Parochiecentrum De Rots, Kerkwijk 44a, 5258KC, Berlicum
Secretariaat bereikbaar elke werkdag van 09.30- 11.30 uur
Mailadres: info@parochieberlicummiddelrode.nl
Telefonisch bereikbaar: 073-5031215
In geval van nood: 24 uur per dag bereikbaar via 073-5031215
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Henk Habraken
 
Op Nieuwjaarsdag is de allerlaatste nieuwjaarsreceptie
geweest, die wij als Parochie St Servatius te Dinther
hebben mogen meemaken. Tijdens deze receptie zijn
alle vrijwilligers van de parochie bedankt. Dat gebeurde
in de persoon van Henk Habraken, die in 2017 zijn 50ste
jaar als collectant inging. Niemand kon toen bevroeden
dat hij zo snel door de dood van ons zou heen gaan.
Henk was een heel betrokken parochiaan.
Over het samengaan van de vier parochies gaf hij aan
het jammer te vinden, dat het noodzakelijk was. Hij keek
ook weer vooruit. Hij benadrukte het belang er samen
de schouders onder te zetten.  
Tijdens de vrijwilligersavond in oktober heeft Henk nog
gloedvol over de H Augustinus gezongen, maar niet
zonder zijn liefde voor St Servatius onder stoelen of
banken te steken.
Henk wat zullen wij je missen. Rust in vrede.

Eerste Communie
 
Op donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) om 10.30 uur
doen 28 kinderen hun Eerste Heilige communie. 
Zij bereiden zich voor, doorlopen een leuke leerzame
projecttijd en zijn heerlijk enthousiast.
Er is voor gekozen om met het geld dat de kinderen dit
jaar inzamelen ‘Lichtpunt’ te helpen.
Via ‘Lichtpunt’ bieden zij zo kinderen in onze parochie,
die het met wat minder moeten doen, een leuke dag aan.
Daarmee wordt het doel ‘samen delen’ bereikt.
Meer informatie: Annemarie van Aarle 0413-293028

22 dec Frans van den Boom 96 jaar
26 dec Maria van der Laar-van den Broek 65 jaar
01 jan Betsie Habraken-van Zutphen 82 jaar
15 jan Truus van Zutphen-van Veghel 89 jaar
31 jan Wim van de Laar 74 jaar
01 feb Pieta Driessen-van den Berg 92 jaar
07 feb Adriaan van Roosmalen 80 jaar
12 feb Jaantje van der Leest-Verhagen 91 jaar
14 feb Henk Habraken 72 jaar
23 feb Nelly van den Berg-van Meurs 59 jaar
18 mrt Fientje van der Heijden-van Meurs 89 jaar

Wij namen afscheid van
 

Voettocht Sint Jan
 
Op donderdag 25 mei 2017, Hemelvaartsdag, luistert
Gilde St Barbara de viering van 10.00 uur in de Sint Jan
op. Traditiegetrouw in combinatie met een voettocht.
Verschillende gildebroeders vertrekken samen met een
aantal parochianen en andere belangstellenden om
precies 6.15 uur vanaf het kerkplein in Dinther voor een
voettocht naar Den Bosch. Rond 8.00 uur wordt de
wandelaars tijdens een korte stop bij de Dungense brug
koffie/thee/water/broodje aangeboden. Sluit aan!!!

Vormsel
 
Op zaterdag 20 mei om 19.00 uur is de vormselviering
in onze kerk met abt Denis Hendrickx als vormheer. De
voorbereidingen, zoals de abdijdag met alle vormelingen
van de parochie H.Augustinus op 13 mei, zijn gaande.
 

Dinther
Sint Servatiuskerk, St Servatiusstraat 1, 5473 GA Dinther
Parochiespreekuur in cc Servaes, Raadhuisplein 24
op dinsdag 19.00 - 20.00 uur
Mailadres: info@parochiedinther.nl
Tel: 06-24370625
Bij spoed: Pastor Joost Jansen: 06-50564738
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Jos van der Pas 88 jaar
Noud van Lierop 79 jaar
Tonnie de Haas-de Groot 82 jaar
Door van Aken-Wintels 90 jaar
Harry van Eijndhoven 78 jaar
Bert Vermeulen 88 jaar
Jan van der Biezen 93 jaar
Ans van der Pol-van der Aa 66 jaar

Lief en leed                       
Overleden: 

Gehuwd: 
Wiebe Vermeulen en Marijke Molenaar

Heeswijk
H. Willibrorduskerk, Hoofdstraat 80, 5473 AS  Heeswijk
Parochiespreekuur: woensdagavond van 19.00 – 20.00 uur
Mailadres: info@parochieheeswijk.nl
Telefonisch bereikbaar: 0413-291315 of 0413-296341
Bij spoed: 06-50564738, bgg: Abdij van Berne: 0413-299299
Lichtpunt: info@parochieheeswijk.nl/t.a.v.lichtpunt

Sacha van den Akker Noor Bosch
Joey van Boxtel Neel van der Doelen
Senna van der Doelen Ize van Erp
Joris van Gaal Floortje Gevers
Tijn van Hasselt Floor van Helvoort
Lynn Reuvers Renske Romeijn
Diem Snelders Tijn Sonder
Sem van de Westelaken Bibi van Zoggel
Quinten van Zutphen Bente van Kessel
Thijs Lennings Jente van Lieshout
Mila Minnaar Fleur van der Pol

          
Wij gaan samen ‘door de poort’ en doen onze Eerste
Communie op zondag 21 mei  2017 om 10.30 uur.
 

naar de vormheer en geven aan waarom zij wel of juist
niet hun vormsel willen doen.
Er staan nog enkele voorbereidingen op de agenda. Zo
is er op 12 april een rondleiding door de Abdij van Berne.
Ook dit jaar organiseren we weer een Abdijdag in samen
werking met alle vormelingen van de nieuwe Parochie
H.Augustinus op zaterdag 13 mei.
Tijdens de abdijdag gaan de jongeren in gesprek met
mensen die op een bijzondere wijze in het leven staan. 
Aan het einde van de dag mogen de vormelingen ook
deelnemen aan de lichtjesdienst bij de Abdij.
Naast al deze voorbereidingen doen alle jongeren ook
mee met het project M25.
Hierbij ervaren ze samen met andere vrijwilligers van
Heeswijk wat het is om vrijwilligerswerk te doen. Bijvoor
beeld;  meehelpen tijdens een bingomiddag op Laverhof
of helpen met het inpakken van paaspakketten.
Deze jongeren bereiden zich voor op het vormsel:
Noud van de Berg, Tjeu van den Berg, Iza Blommers, Sara
Brands, Ruben van der Doelen, Claudia Gordijn, Pepijn
Grande, Hanne Haeve, Veere van Lamoen, Inge van
Orsouw, Owen van der Pas, Sille van der Pol, Pien Rutten
en Teun Schouten.
De datum van het vormsel is al bekend: zaterdagavond
10 juni om 19.00 uur. Het vormsel vindt plaats in de H.
Willibrorduskerk. De vormheer is  Abt Hendrickx. Pastor
Frank van Roermund zal de viering begeleiden. De mis
wordt opgeluisterd door het koor Time-less uit Vorsten
bosch.
Voor meer informatie: Loes Verhallen, vormselwerkgroep

Voorbereidingen Vormsel 2017
 
Veertien jongeren zijn al een tijdje druk bezig met de
voorbereidingen van het vormsel.
Tijdens zes bijeenkomsten is er veel met elkaar gepraat
en gewerkt in de map van Growing up.
Na die bijeenkomsten schrijven de jongeren een brief
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Mariavieringen
 
In de maand mei zal op iedere donderdagavond een
Mariaviering zijn om 19.00 uur in de kerk of bij goed weer
in de parochietuin.
Ook mensen van buiten Loosbroek zijn hierbij welkom!

Van parochievergadering naar
locatieraad
 
Met de oprichting van de parochie H.Augustinus maken
in Loosbroek de namen van parochiebestuur (PB) en
parochievergadering (PV) plaats voor locatieraad.
Opgericht in 1983 bestond de parochievergadering
aanvankelijk uit 15 leden. Vijf leden vormden het dage
lijks bestuur en tien leden de parochievergadering. Zij
vertegenwoordigden samen alle werkgroepen op het
gebied van liturgie, diaconie, catechese en beheer.
Gaandeweg slonk het totaal aantal bestuursleden tot
drie en het aantal gewone leden tot zeven, totaal dus 10.
De pastoor was voorzitter van het parochiebestuur,
maar hij liet het dagelijks werk in de parochie en het
voorzitten van de vier vergaderingen per jaar over aan
de vicevoorzitter. Bij vrijwel elke vergadering was ie
mand van of namens het pastorale team aanwezig.
Dit orgaan (PB en PV) heeft in Loosbroek fantastisch
gefunctioneerd. Het bestuur en alle leden verenigd in de
parochievergadering weet wat er leeft en gebeurt op alle
bovengenoemde terreinen.
Alle belangrijke conceptbesluiten van het bestuur
worden hier getoetst op haalbaarheid en draagvlak.
Bovendien is het dé manier om de veelheid werk te
decentraliseren en binnen de geloofsgemeenschap en
tussen de werkgroepen de communicatie en kennis op
peil te houden.
Deze manier van werken en communiceren zetten wij in
de toekomst voort onder de nieuwe naam ‘locatieraad
van de geloofsgemeenschap Loosbroek'.
Helaas krijgen wij heden ten dage geen 15 plaatsen meer
opgevuld, maar toch zijn er nog altijd 10 mensen die de
oren en ogen zijn van wat er leeft en gebeurt in onze
geloofsgemeenschap.
De vicevoorzitter van weleer heet nu coördinator met
naast hem de penningmeester en secretaris.
Samen met hen vertegenwoordigen zeven leden de
werkvelden onder gemeenschapsopbouw:
liturgie, diaconie, catechese en beheer.

Bezoek aan bakker
 
Op dinsdag 7 maart brachten de kinderen van groep 4
van basisschool St. Albertus een bezoek aan de bakkerij
van Doomernik in Dinther. Ze deden dit in het kader van
de voorbereiding op de Eerste Communie. Vol trots
toonde Izara van Heck tijdens het overblijven op school
de door haar gemaakte broodjes en koekjes. Zij deelde
ervan met haar zussen Dominthe en Marit.

Loosbroek
Sint Antoniuskerk, Dorpsstraat 51, 5472 Loosbroek
Spreekuur: donderdag van 18.30u. tot 19.30u.
Mailadres: w.bronts@hotmail.com
telefonisch bereikbaar: 0413 229345

Namens de locatieraad nemen vier mensen plaats in de
overlegwerkgroepen met het centrale bestuur van de
heilige Augustinusparochie, te weten Theo de Mol, Toon
de Mol, Eva Buné en Cor Gloudemans in resp. de werk
groepen: vastgoed, financiën, secretariaat en coördina
toren.
Wij gaan ervan uit dat zo ook in de nieuwe parochie
communicatie, effectiviteit en goed functioneren binnen
de gemaakte afspraken optimaal gediend worden.
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Palm, Palmpasen!
               
Ei koerei.    
Over enen zondag
dan krijgen wij een ei;

één ei is geen ei,
twee ei is een half ei,
drie ei is een paasei!

 
Maak een mooie palmpasenstok! 
Wat heb je hiervoor nodig?
          
- houten latjes om een kruis te maken
- crêpepapier, gekleurd stof en linten
- een paashaantje
- eitjes of snoep
- rozijnen
- mandarijntjes
- kleine snoepjes zoals winegums en Engelse drop
- lentebloem (echt is het mooist maar misschien is kunst
nu handiger)
- groen/buxustakjes
 
Het kruis met crêpepapier
Dit verwijst naar de kruisiging van Jezus.
Maak de kruisvorm.
Wikkel er gekleurd crêpepapier of repen stof omheen.
Rondom het hout kun je ook dakpansgewijs buxustakjes
binden. Vind je dit teveel werk maar wil je wel graag
groene takjes gebruiken dan bind je enkele buxustakjes
bovenin de kruisvorm.
De buxustakjes zijn een verwijzing naar de palmbladeren
waarover Jezus Jeruzalem binnenreed. Maak enkele
kleurige slingers van het overblijvend papier of koop
enkele kleurige linten om het kruis verder te versieren.

Een paashaantje
Rond palmpasen zijn er genoeg palmpaashaantjes te
vinden bij de bakker. Je kunt ook zelf een haantje bakken
met wit brooddeeg of een haantje maken van papier.
Het haantje zou verwijzen naar Petrus. Op Goede Vrijdag
heeft Petrus drie keer gezegd dat hij Jezus niet kende en
daarop begon een haan te kraaien. Daarnaast is een
haan de eerste die het licht iedere dag verwelkomt en
met Pasen gaat het ook om de lente (en de zon) die er
weer aankomt.
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