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De samenvoeging van de vier parochies is uitgebeeld

  Parochie Heilige Augustinus
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Aan de inhoud wordt de grootst mogelijke
zorg besteed, maar de ervaring leert dat
fouten nooit helemaal zijn te voorkomen.

"Begin van een nieuwe fase"
 
Als ik dit schrijf hebben we het hoogfeest van Hemelvaart net
achter de rug. We kijken uit naar het hoogfeest van Pinksteren.
Een bijzondere periode waarin afscheid en blijde verwachting
hand in hand gaan. Immers, Jezus' heengaan met Hemelvaart
betekent allerminst dat Hij ons zou hebben verlaten. Want had
hij niet beloofd 'Ik zal u niet verweesd achterlaten'?
Welnu, die belofte zal met Pinksteren worden ingelost: het
begin van een nieuwe fase van Gods aanwezigheid onder ons,
zijn aanwezigheid in de Géést.
 
Min of meer toevallig valt dit scharnierpunt ongeveer samen
met een scharnierpunt in de tijdlijn van onze geloofsgemeen
schappen: van vier naar één parochie. We hebben afscheid
genomen van de vier individuele parochies van Berlicum-Mid
delrode, Dinther, Heeswijk en Loosbroek, maar ook dit bete
kende geenszins een afscheid van de gelóófsgemeenschap
pen. Integendeel: een nieuwe fase is aangebroken waarin we
voortaan sámen begeesterd verder gaan als gelovigen van één
parochie.
 
Bij Jezus' Hemelvaart werden alle apostelen van Godswege
aangesproken met de woorden: 'Mannen van Galilea, wat staat
ge naar de hemel te kijken?' Met andere woorden: ga nu niet
passief achterover leunen tot Jezus' wederkomst, maar richt
je blik voorúit! Er is werk aan de winkel, júllie zullen nu zijn
Blijde Boodschap verder moeten uitdragen. En je hoeft dat niet
op eigen kracht:  de heilige Geest zal jullie hierbij helpen.
 
Vergelijkbaar met tóen mogen wij nu elkáár aansporen met de
woorden: 'Alle geloofsgenoten uit Berlicum-Middelrode, Din
ther, Heeswijk en Loosbroek: laten we niet blijven staren naar
wat was, maar onze blik voorúit richten op een toekomst die
wij sámen moeten gaan waarmaken! Niet ieder op eigen
kracht, maar steunend op elkaar, gesterkt door Gods Geest
die werkzaam is in ons allen.
 
 
Pastor Frank van Roermund o.praem.
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* bestellen van hosties, miswijn, altaarkaarsen en          
   devotielichtjes voor de Mariakapel
* zorgen dat de liturgische kleden, zoals kazuifels,          
   altaarkleden, toga's etc. altijd in overeenstemming zijn
   met de kleuren van het moment in het liturgisch jaar
* klaarleggen van de misboekjes
* regelmatig legen van de offerblokken
* zorgen voor de snoeptrommel voor de misdienaars.

Taken van een koster
Heeswijk
 
Nu Rien Scheffers is gestopt als koster van de kerk in
Heeswijk (zie pag.13) willen we u graag meenemen in de
taken van een koster. Hiermee krijgt u een idee van wat
een koster allemaal doet rondom een viering.
De basistaak van een koster is natuurlijk het klaarzetten
van alle rekwisieten en alles afstemmen met de voor
ganger, zodat de vieringen probleemloos verlopen.
Ook moet de koster 45 minuten voordat een viering
begint aanwezig zijn in de kerk om de verwarming hoger
te zetten.
Maar de taken van een hoofdkoster omvatten nog veel
meer:

 

Augustinusparochie gevierd!
 
Op 1 april jl. zijn de vier parochies rond de abdij formeel
samengegaan tot één nieuwe parochie. Reden om
hieraan op een feestelijke manier aandacht te geven.
Dat hebben de vier geloofsgemeenschappen dan ook
gedaan! Op zondag 2 april werd begonnen met een
mooie gezamenlijke eucharistieviering in de kerk van
Middelrode. Met het licht van kaarsen werd het samen
verder gaan gesymboliseerd. Ook werden de diverse
plaquettes met daarop de namen van de kerken en het
parochiecentrum gezegend.
Na afloop van de viering en de vendelgroet door de drie
gilden, was er koffie met iets lekkers in de Moerkoal.
Hierna konden de parochianen de vier kerken bezoe
ken voor een rondleiding en andere activiteiten. De dag
werd besloten met een orgelconcert door Willem Hör
mann op het orgel in de Willibrorduskerk in Heeswijk,
gevolgd door een boeiende presentatie over het leven
van de heilige Augustinus door mevr. Ingrid van Neer –
Bruggink van het Augustijns Instituut in Eindhoven. Met
een kopje koffie in het Willebrordcentrum in Heeswijk
was er  gelegenheid na te praten over deze dag.
Een groot woord van dank voor alle personen die deze
dag hebben vormgegeven en op die manier van de fusie
een feest hebben gemaakt!

Vakantietips
Gesnuffeld in Boekhandel Berne…
 
* 20x logeren & wandelen op pelgrimroutes in Neder-
   land / Menno Zeeman, Marja Kerst, Pim Vervoer  
   en Agnes Burema
 
* Reis langs de abdijbieren in Nederland en België en
   hun abdijen / Frank Stoute en Fedor Vogel
 
* DAARHEEN en VERDER -een reis naar binnen-
   Hans Waegemakers heeft een verslag gemaakt
   van een voetreis naar Santiago de Compostella.
 
* Pelgrimspad, deel 1 van Amsterdam naar
   ’s Hertogenbosch
 
* Hertogenpad, van Breda naar Roermond

Nieuwe parochiewebsite
Deze website geeft u van dag tot dag alle
informatie!
 
De komst van de nieuwe parochie heeft ons ook een
nieuwe website gebracht:
www.parochieheiligeaugustinus.nl.
Dat is even wennen en daarom wat uitleg.

Als u de naam van deze website typt, komt u op een
pagina met een aantal namen bovenaan.
Als u 'Home' of 'Parochie' of 'Geloven' aanklikt, leest
u informatie over de nieuwe parochie. Daar staat alles
wat voor ons allemaal interessant is.
Als u 'Locaties' aanklikt, leest u Berlicum/Middelrode,
Dinther, Heeswijk, Loosbroek. Als u een van die
namen aanklikt dan komt u op het gedeelte terecht
met allerlei informatie en mooie foto’s van uw eigen
kerk (geloofsgemeenschap).
Dan is er nog de 'Agenda' die wekelijks verandert, met
alle informatie over o.a. vieringen in álle kerken /
dorpen.
Wilt u kijken bij uw eigen geloofsgemeenschap, open
dan de categorieën en klik op locatie.
Tenslotte houdt de pagina 'nieuws' u fris. Ook staan
er de wekelijkse 'overwegingen', geschreven door een
van de leden van het pastoraal team.

Een week eerder dan dat ze in weekblad De Brug
verschijnen, ziet u de intenties voor de vieringen al
vermeld staan op de site. En uiteraard ook andere
mededelingen.
www.parochieheiligeaugustinus.nl houdt u van al het
nieuws op de hoogte!
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Wie is Yvonne?
Ik ben  geboren op 1 oktober 1951 als 4de kind in een
degelijk katholiek gezin van 6 kinderen. Na de MULO heb
ik de opleiding voor kleuterleidster gevolgd en dat ben
ik ook 6 jaar geweest. Maar na de geboorte van mijn
eerste kind moest ik stoppen met werken, wat in die tijd
nog gewoon was in het onderwijs. Ik kreeg vier gezonde
kinderen en ben de trotse oma van acht kleinkinderen.
 
Hoe ben je in het parochiewerk terecht gekomen?
Naast mijn gezin heb ik 35 jaar allerlei vrijwilligerswerk
gedaan in de parochie Heikant-Quirijnstok in Tilburg-
Noord. Ik was sopraan in het gemengd koor, dirigente
van diverse koren en tussendoor (elf jaar) van het ad hoc
koor voor experimentele Goede Weekvieringen. Daar
naast cantor, lectrice, lid van diverse liturgische werk
groepen en illustrator van het gezinsdienstboekje.
 
Waarom ging je theologie studeren?
Ik wilde graag meer verdieping voor mezelf en het litur
gische deel van het parochiewerk had mijn bijzondere
interesse. Daarom ging ik naar de Fontys Hogeschool in
Tilburg waar ik mijn 2de en 1ste graad haalde.
 
Wat was je eerste baan?
Mijn eerste baan in de theologische sector was identi
teitsbegeleider in het district de Kempen. Daar heb ik
basisschoolteams begeleid om goed catechese te geven
aan de basis-schoolkinderen om zo een betere invulling
te geven aan de RK-identiteit van deze scholen. Maar
helaas was dat een uitstervend beroep en heb ik in vijf
en een half jaar drie fusies meegemaakt en kwam ik
uiteindelijk in de WW. 
 
En toen?
Gelukkig kwam Denis Hendrickx, toenmalig pastor
teamleider van de parochie Heikant-Quirijnstok, vragen
of ik in kon vallen voor een zieke mede-pastor. Mijn in
vallen werd uiteindelijk een vaste benoeming als pastor
en dat heb ik zeven jaar gedaan, maar vanwege bezui
nigingen kwam ook deze baan te vervallen.

 
Hoe kwam je in Berlicum terecht? 
En hoe vond je het om op een dorp te werken?
Weer was het, nu abt Denis Hendrickx, die mij in 2014
vroeg of ik in Berlicum-Middelrode wilde gaan werken
omdat daar pastorale uren ingevuld moesten worden.
En dat deed ik graag. Ik houd van de dorpse sfeer, het
huiselijke en amicale wat goed bij mijn aard past. De
vieringen in Berlerode lagen me bijzonder aan het hart
net als de carnavalsvieringen en de doopvoorbereiding.
 
Wat ga je met je vrije tijd doen?
Als eerste ga ik vooral aandacht besteden aan familie,
kinderen en kleinkinderen en aan mijn hoogbejaarde
moeder. Ik heb niet zo veel hobby's maar ik kijk graag
films en ga ook regelmatig naar de bioscoop. Verder is
een van mijn zwakke punten dat ik geen nee kan zeggen.
Toch ga ik proberen om dat deze zomer te doen.
 
Wil je nog iets vertellen?
Ik heb hier graag gewerkt en een fijne en gezellige tijd
gehad, lieve mensen ontmoet, maar nu ga ik genieten
van mijn vrije tijd.
 
Yvonne, dank je wel voor je inzet in onze parochies en wij
wensen jou alle goeds voor de toekomst.
 
Truus Wagenaar

Yvonne Verhoeven gaat met pensioen
 
Vanaf 1 juli gaat Yvonne Verhoeven genieten van haar welverdiende pensioen. Dit is een mooie aanleiding
voor een uitgebreid interview met Yvonne. 
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Onderscheiding Ria van Hemmen
Dinther
 
Zondag 14 mei 2017 was voor Ria van Hemmen-van der
Heijden een bijzondere dag…
Bijzonder, omdat zij en haar man Jo aan het begin van
de viering hun kinderen, kleinkinderen, verdere familie
en vrienden in de kerk zagen zitten. Aan het eind van de
viering werd het Ria duidelijk waarom zij er allemaal
waren: Ria mocht uit handen van pastoor Joost Jansen
o.praem een pauselijke onderscheiding in ontvangst
nemen: de Pro Ecclesia et Pontifice. Deze onderschei
ding wordt uitgereikt voor bijzondere inzet voor Kerk en
samenleving in lokaal verband. Ria kreeg deze onder
scheiding dan ook voor haar al haar vrijwilligerswerk in
besturen en werkgroepen binnen de parochie.Ook heeft
Ria een luisterend oor en goede raad voor iedereen,
zonder hierbij te oordelen.
Na de mis volgde er een serenade van de Harmonie,
waarna dit heuglijke feit thuis werd gevierd onder het
genot van een hapje en drankje.  
 

Viering woord en gebed: iets nieuws?
 
Sinds 1 april 2017 is de Augustinusparochie een vast
gegeven: vier geloofsgemeenschappen die tezamen
verder gaan als een grotere eenheid.
Die eenheid mag geleidelijk groeien. Met het oog hierop
is een begin gemaakt werkgroepen samen te laten
komen en gezamenlijk te overleggen over datgene wat
ons bindt. En over hoe we dit willen uitdragen.
De werkgroepen die in de vier locaties de vieringen van
woord en gebed vormgeven, zijn pasgeleden hiervoor
bij elkaar gekomen. In een open sfeer is gesproken over
de manieren waarop deze vieringen in elke locatie
worden vormgegeven. Hierin bestaan al duidelijke
overeenkomsten! Toch is samen besloten tot enige
veranderingen. Iets nieuws in iets bestaands, zodat de
eenheid beter gestalte krijgt. De wijzigingen in het kort:
De naam
Voor deze vieringen wordt in de toekomst weer de naam
Woord- en Communievieringen gebruikt. Afgekort tot
Woco. Met deze naam wordt in één oogopslag duidelijk
waarom het gaat. Geen eucharistieviering en ook niet
puur een gebedsdienst.
De volgorde
Wat de volgorde – de orde van dienst – betreft zijn de
veranderingen voor sommige geloofsgemeenschappen
groter dan voor andere.
Op advies van het bisdom en de Nationale Raad voor
Liturgie is er namelijk voor gekozen het communiedank
gebed voortaan na het uitreiken van de communie uit
te spreken.
De werkgroepen begrijpen dat vooral deze laatste wijzi
ging voor aanwezigen even wennen zal zijn. Daarom
zullen de voorgangers aan het begin van de vieringen
nog kort hierop wijzen.

Succes Vastenactie San Salvador 
Berlicum/Middelrode
 
De Bisschoppelijke Vastenactie ondersteunt dit jaar een viertal projecten in de stad San Salvador. Onze parochie
heeft daar ook acties voor ondernomen.
Tijdens twee zondagsdiensten is een introductiefilm getoond en konden de kerkbezoekers ervaren dat de stad San
Salvador wel een zeer gewelddadige omgeving is. De vele straatbendes, beheersen het dagelijkse leven van de
bewoners van de wijken. Vooral voor de jeugd is er amper een toekomst mogelijk. De overheid is niet bij machte
de voortdurende dreiging en geweld een halt toe te roepen.
Daarom zijn particulieren zelf met initiatieven gekomen. Voor vier van zulke plannen wil de vastenactie hulp bieden.
Het gaat daarbij om het opzetten en bemensen van wijkcentra. In deze centra kunnen de wijkbewoners gezellig
bijeenkomen en kunnen kinderen veilig spelen en  jongeren een studie volgen.
Veel uitgedeelde vastenzakjes werden ingeleverd in kerk en parochiecentrum. We kunnen heel tevreden zijn over
de opbrengst: € 3.333,00 is een respectabel bedrag. 
Daarom een zeer gemeend woord van dank van de pastores en de diaconiewerkgroep voor eenieder die onze
vastenactie geldelijk ondersteund heeft. Dank, dank, dank!
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Vormelingen bijeen op de abdij van Berne
 
Op zaterdagmiddag 13 mei kwamen 43 vormelingen en enkele ouders ter begeleiding en om te helpen
vanuit alle geloofsgemeenschappen van onze parochie bij elkaar in de Muziekfabriek achter de abdij.

Pastoraal assistent Jeannette Dekker heette allen van
harte welkom. Ze stelde de vier gasten voor die deze
middag over hun (vrijwilligers)werk en inzet voor de
medemens zouden gaan vertellen:
Hans Kocken, pastor in de gevangenis in Vught, Joep
van Lankveld over leven met lichamelijke beperkingen
en over zijn werk, John Davies over vluchtelingenwerk
en Frans Schmit over Schuldhulpmaatje.
Door het Vormsel zullen de jongeren in het voetspoor
van Jezus treden, die voorleefde hoe je kunt zorgen voor
hen die dat nodig hebben.
 
De vormelingen hadden bij binnenkomst een envelop
gekregen. Die mocht nu geopend worden. Er kwam
een puzzelstuk tevoorschijn. Nieuwsgierig gingen zij op
zoek bij wie het paste en zo kwamen zij te weten bij wie
ze in de groep zaten. Op deze manier werden zes groe
pen met een ouder gevormd. Zij kregen de opdracht
vragen te bedenken voor de vier gasten. Vervolgens
rouleerden de groepen langs de vier gasten om met hen
in gesprek te gaan over hun werk. Tussendoor kon er
buiten bewogen worden bij het balvakspel en konden er
beroepen uitgebeeld worden, steeds 20 minuten per
onderdeel.
 
Na een uur was er pauze met drinken.
Ondertussen draaide er een film die opgenomen was in
een tehuis voor ouderen in België waar een aantal jon
geren, meestal vanuit hun geloof, ouderen bezoeken.
Op de manier zoals Jezus ons heeft geleerd mensen te
helpen die het moeilijk hebben, die beperkingen hebben
of die eenzaam zijn.
De vormelingen hebben dit zelf de laatste paar maanden
ook gedaan. Sommigen serveerden eten bij het eet
punt voor ouderen, anderen hielpen ouderen met kie
nen, weer anderen maakten hapjes en serveerden die
uit op een middag van De Zonnebloem en ook hielpen
vormelingen met het maken van voedselpakketten voor
Lichtpunt. Ze vonden het heel leuk om te doen.

 
Pastoraal werker Yvonne Verhoeven vulde een pot met
grote dingen, daarna kleine steentjes, vervolgens zand
en tot slot water. Hiermee wilde ze duidelijk maken dat
de grote stukken de belangrijke dingen in je leven zijn.
Je moet er goed over nadenken welke dat voor jou zijn
en ze met zorg uitkiezen… De kleine steentjes, het zand
en het water zijn maar opvulling van de overige tijd.
 
Onder leiding van pastor Frank van Roermund werd een
lied geoefend voor de Vesperviering in de abdijkerk en
per groep mocht een voorbede bedacht worden voor
deze viering, die door een vormeling van elke groep
voorgelezen mocht worden.
Vervolgens woondde de gehele groep de Vespers bij. Om
klokslag 18.00 uur kwamen de vormelingen in een rij de
abdijkerk binnen met ieder een lichtje in de hand dat
voor het altaar neergezet werd. Het geoefende lied werd
gezongen, er werd geluisterd naar de zang van de Nor
bertijnen, naar de gebeden en naar een Bijbelverhaal en
natuurlijk werden de zelfgemaakte voorbeden gelezen.
 
Als afsluiting en weer terug in de Muziekfabriek, zittend
aan lange tafels, lieten de broodjes met knakworst zich
heel goed smaken.
Het was een interessante, vlot verlopen middag.

Inmiddels zijn alle vormselvieringen geweest. Abt Denis
Hendrickx o.praem was de vormheer en heeft in Berli
cum-Middelrode 7 jongeren gevormd, in Dinther en
Heeswijk 14 en in Loosbroek 8. Alle vieringen waren erg
mooi en de vormelingen hebben een persoonlijke rol in
hun viering gespeeld.  
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Doopvoorbereiding

De eerstvolgende doopvoorbereiding zal plaats vinden
op 5 juli  in Dinther.
Ouders uit Berlicum/Middelrode die plannen hebben
om hun kindje te laten dopen willen we vragen om
contact op te nemen met het secretariaat. Zij krijgen dan
een informatiefolder en het aanmeldingsformulier voor
de doop toegestuurd. Secretariaat: tel. 073-5031215,
maandag t/m vrijdag tussen half 10 en half 12.
De ouders uit de geloofsgemeenschappen Heeswijk,
Dinther en Loosbroek kunnen contact opnemen met
hun eigen parochiesecretariaat. De gegevens daarvan
staan op pagina 12, 13 en 14 van dit parochieblad.

Eerste communie
Augustinusparochie

Voor het eerst in het bestaan van de Augustinusparochie
vonden vier vieringen plaats waarin communicanten
voor de eerste keer meededen met de eucharistie. Na
een periode van ongeveer acht maanden voorbereiding
was het eindelijk zover. In vier feestelijke vieringen
werden de communicanten uitgenodigd rond de tafel.
In elke viering kwam ook de eigenheid van elke locatie
naar voren. Kleine en soms wat grotere verschillen
werden zichtbaar, maar de feestelijkheid was overal
even groot! Mooi versierde ruimtes, volle kerken, blije
gezichten, feestelijke kleding. En alle aanwezigen die uit
volle borst de communicanten toezingen!
Mooie ervaringen!

Proficiat aan alle communicanten en hun ouders en
familie!!

Dinther

Berlicum/Middelrode

Heeswijk

Loosbroek

Terugkomuurtje
Berlicum/Middelrode

In Berlicum/Middelrode wordt deze bijeenkomst 'terug
komuurtje' genoemd, op de drie andere locaties wordt
deze bijeenkomst 'doopdankviering' genoemd.
Op 6 mei waren de dopelingen van 2016 hiervoor uitge
nodigd.  We hebben weer even samen dankbaar stil
gestaan bij het nieuwe leven: we hebben voor al onze
dopelingen een lichtje aangestoken en geluisterd en
gekeken naar een parabel van Jezus. We hebben samen
gezongen en gebeden en mooie wensen voor onze
kinderen opgeschreven op een kaart. Deze wensen
hebben we door middel van een heliumballon richting
hemel gestuurd. We hebben het uurtje afgesloten door
samen nog wat te drinken en iets lekkers te eten.
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Vervoer voor Kerkbezoek in Middelrode
Graag attenderen we Berlicumse parochianen erop dat als zij in Middelrode een viering willen bijwonen maar met
vervoersproblemen zitten, er een beroep gedaan kan worden op autovervoer door medeparochianen. Een aantal
parochianen heeft zich inmiddels aangemeld om te zorgen voor vervoer. Schroom niet u te melden als u wilt dat
wij voor u vervoer regelen. U kunt zich melden bij het parochiesecretariaat 073-5031215 of per e-mail:
berlicummiddelrode@parochieheiligeaugustinus.nl

*WoCo = Woord- en Communieviering
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.

 Overzicht vieringen Parochie Heilige Augustinus
   Berlicum/

 Middelrode
 Dinther  Heeswijk  Loosbroek  Berlerode

 Za 01 juli
 Zo 02 juli

 
 09.30 Eucharistie

 
 10.45 WoCo*

 19.00 Eucharistie  
 09.30 WoCo

 15.00 Eucharistie

 Za 08 juli
 Zo 09 juli

 
 09.30 WoCo

 
 10.45 Eucharistie

 19.00 Eucharistie  
 09.30 Eucharistie
Donatusbedevaart

 15.00 WoCo

 Za 15 juli
 Zo 16 juli

 
 09.30 WoCo

 
 10.45 Eucharistie

 19.00 WoCo  
 09.30 Eucharistie

 15.00 WoCo
 

 Za 22 juli
 Zo 23 juli

 
 09.30 Eucharistie

 
 10.45 Eucharistie

 19.00 Eucharistie  
 09.30 WoCo

 15.00 Echaristie

 Za 29 juli
 Zo 30 juli

 
 09.30 WoCo

 
 10.45 Eucharistie

 19.00 Eucharistie
 

 
 09.30 Eucharistie

 15.00 WoCo

 Za 05 aug
 Zo 06 aug

 
 09.30 Eucharistie

 
 10.45 WoCo

 19.00 Eucharistie  
 09.30 WoCo

 15.00 Eucharistie

 Za 12 aug
 Zo 13 aug

 
 09.30 WoCo

 
 10.45 Eucharistie

 19.00 Eucharistie  
 09.30 Eucharistie

 15.00 WoCo

 Za 19 aug
 Zo 20 aug

 
 09.30 WoCo

           
 10.45 Eucharistie

 19.00 WoCo  
 09.30 Eucharistie

 15.00 WoCo
 

 Za 26 aug
 Zo 27 aug
 Miva-actie

 
 09.30 Eucharistie

 
 10.45 Eucharistie

 19.00 Eucharistie  
 09.30 WoCo

 15.00 Eucharistie
 
 

 Za 02 sept
 Zo 03 sept

 
 09.30 Eucharistie

 
 10.45 WoCo

 19.00 Eucharistie
 

 
 09.30 WoCo

 15.00 Eucharistie

 Za 09 sept
 Zo 10 sept

 
 10.00 WoCo       
 Ziekenzondag

 
 10.45 Eucharistie
 Gildeviering

 19.00 Eucharistie  
 09.30 Eucharistie
 Ziekenzondag

 Geen viering

 Za 16 sept
 Zo 17 sept

 
 09.30 Eucharistie
 Gildeviering

 
 10.45 Eucharistie

 19.00 WoCo  
 09.30 Eucharistie

 15.00 Eucharistie

 Za 23 sept
 Zo 24 sept
 Vredeszondag

 
 09.30 WoCo

 
 10.45 Eucharistie

 19.00 Eucharistie  
 09.30 WoCo

 15.00 WoCo

 Za 30 sept
 Zo 01 okt

 
 09.30 Eucharistie

 
 10.45 WoCo

 19.00 Eucharistie  .
 09.30 WoCo

 15.00 Eucharistie
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Brommers voor Burkina Faso
 
Op 26 en 27 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte
in de kerken van onze parochie plaats.
MIVA ondersteunt mensen met onmisbare vervoers- en
communicatiemiddelen.
Om een beeld te geven van één jaar: ruim 1,4 miljoen
euro voor 243 voertuigen en communicatiemiddelen
verdeeld over fietsen, brommers en motoren, bussen,
vrachtwagens, auto’s, boten, computers, radio’s en
internetaansluitingen.
Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder project:
brommers voor veldwerkers in Burkina Faso. Hiermee
kunnen zij de meest kwetsbare mensen in dit arme land
bereiken en helpen. Neem op 26 en 27 augustus wat
extra geld mee voor de collecte  voor een gulle gift.

De kracht van verbeelding
 
Iedereen kan iets voor vrede doen! Met die gedachte
organiseert PAX iedere derde week van september de
nationale Vredesweek.
We leven in roerige tijden. Juist nu groeit het besef dat
vrede niet vanzelfsprekend is. De beelden van oorlog en
vluchtelingen en ook van groeiende polarisatie in ons
eigen land onderstrepen het belang dat we ons moeten
inzetten voor vrede.
Op zaterdag 23 en zondag 24 september besteden we
in het kader van deze vredesweek tijdens de vieringen
aandacht aan de vrede. Thema daarbij is: de kracht van
verbeelding. Verbeeldingskracht stelt je in staat om te
dromen, om grenzen te verleggen, om samen te zoeken
naar wat je bindt met anderen in plaats van verdeelt. Het
stelt je in staat om je te laten inspireren door moedige
vredesactivisten in conflictgebieden die blijven geloven
in vrede. ‘De kracht van verbeelding’ biedt hoop op een
betere wereld voor iedereen.
Vrede. Wie durft?

Amnesty International
Berlicum/Middelrode
 
Zoals u misschien weet is Amnesty International in
Berlicum/Middelrode actief, onder andere via de schrijf
groep die regelmatig achter in de kerk staat met brieven
aan regeringsleiders voor vrijlating van onschuldige
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 post) krijgen gevangenen een
eerlijker proces of volgt vrijlating. Het is daarom erg
belangrijk om deze kleine moeite te blijven doen!
Waarschijnlijk is op 2 september Amnesty International
aanwezig in de dienst van 9.30 uur in de Sacramentskerk
in Middelrode.

Voor een mooie middag
Dinther 
 
De Eerste Communie is een feestelijk gebeuren.
Om ook anderen te laten delen in de feestelijkheden
geven de eerste communicantjes in Dinther ook dit jaar
een bijdrage aan Lichtpunt. De kinderen hebben zelf geld
gegeven en ingezameld. Dat geld wordt besteed aan
gezinnen met kinderen die het allesbehalve breed
hebben. Dat gebeurt door hen een onbezorgde gezellige
middag aan te bieden. Mooi initiatief!

Ziekenzondag
 
Zondag 10 september 2017 om 10.00 uur in de 
Sacramentskerk in Middelrode
Thema: 'Met andere ogen'
 
Centraal staat dat schijn vaak bedriegt.
Eerste indrukken kunnen heel waardevol zijn, maar ook
op het verkeerde been zetten. En dat met alle, soms
schrijnende, soms verrassende gevolgen van dien.
Het thema is ook persoonlijk.
Hoe kijken wij om ons heen? Naar wat gebeurt? Naar
anderen? Waarin zoeken wij houvast? In de eerste of op
z’n best tweede indruk? Of zoeken we houvast in de wil
om te begrijpen, onszelf en de ander?
In de wil om de ander te zien, te leren kennen?
Kijken we ook eens met andere ogen naar de zieken, de
gehandicapten, de ouderen?
Het thema van deze ziekenzondag moet bijdragen aan
samen leven waarin de een de ander werkelijk ziet.
Wij hopen dat vele parochianen samen met onze zieken,
familieleden, eenzamen, gezonden, deze viering willen
bijwonen.
Na afloop wordt iedereen uitgenodigd voor een gezellig
samenzijn in De Moerkoal in Middelrode.
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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: berlicummiddelrode@parochieheiligeaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar: 073-5031215
In geval van nood 24 uur per dag bereikbaar via 073-5031215

Jules Denissen 09 april
Sara Kempe 23 april
Lize van Pinxteren 14 mei
Sarah Tibosch 21 mei

Voor wie de klokken luidden…
 
Door de doop zijn in onze gemeenschap opgenomen:

Bezoek vanuit de parochie
 
De bezoekgroep Sint Norbertus Berlicum-Middelrode
blijft ook tijdens de vakantieperiode actief. Stelt u bezoek
op prijs of kent u iemand in uw omgeving die dit fijn vindt,
bel dan met het parochiesecretariaat: 073 503 1215. De
mensen van het secretariaat brengen u dan in contact
met de bezoekgroep.

Jubileumjaar gemengd koor Berlicum
 
Het jubileumjaar van het Gemengd Koor Berlicum is
geopend met een druk bezochte openluchtviering op
Hemelvaartsdag.
De viering werd gehouden bij de Mariakapel aan het
Kloosterhof. Ook het St Jorisgilde was hierbij aanwezig.
Zij brachten na afloop een vendelgroet in de tuin van ons
parochiecentrum De Rots bij de gelegenheid van het
50-jarig bestaan van het koor. Voor de ‘kerkgangers’ was
er daarna koffie en thee met iets lekkers. Een mooie en
geslaagde start van hun jubileumjaar.

Herdenking 4 mei
 
Vier mei: een bijzondere datum in Nederland en ook in
onze gemeente. Herdenking van oorlogsslachtoffers in
de Tweede Wereldoorlog en later.
Het Comité 4/5 mei heeft ook dit jaar weer gezorgd voor
een passende en sfeervolle herdenking. Rond het thema
‘Vrijheid geef je door’ was voor dit jaar gekozen voor de
meer specifieke invalshoek van persoonlijke verhalen.
En die verhalen werden verteld: een indrukwekkende
weergave van ervaringen. Ervaringen die nooit vergeten
worden door degenen die ze hebben meegemaakt. Maar
tegelijkertijd ervaringen die doorgegeven mogen blijven
worden. Die ons en de generaties na ons eraan mogen
blijven herinneren dat vrijheid niet een vanzelfsprekend
heid is. De bijeenkomst in D’n Durpsherd werd gevolgd
door een stille tocht en de kranslegging bij de beide
monumenten.

Het vormsel
 
Op 21 mei 2017 hebben 7 vormelingen uit Berlicum en
Middelrode het vormsel gedaan. Het vormsel werd
toegediend door abt Hendrickx. De viering werd door
het koor Musica uit Rosmalen muzikaal opgeluisterd. 
Marjolein heeft trompet gespeeld en Aukje en Lisanne
speelden klarinet.
De vormelingen hebben een periode van voorbereiding
op het vormsel gehad, waarin ze tijdens verschillende
bijeenkomsten geleerd hebben wat het vormsel inhoudt
en wat dit voor hen betekent. Wat deze bijeenkomsten
inhielden kunt u lezen op bladzijde 7.
Na deze voorbereiding kunnen de vormelingen verder
op hun weg in het leven, gesterkt door het vormsel met
de kracht van de Heilige Geest.
 
We wensen de vormelingen Aukje Kappen, Amber v.d.
Heijden, Loes Langens, Madeleine v. Enschot, Marjolein
v. Helvoort, Lisanne v. Uden en Dominique v. Houtum
veel geluk en een mooie toekomst toe.

Mien Goossens 107 jaar
Nel Broos - Kamp   95 jaar
An Pauwels - Voets   92 jaar
Jan van den Broek   90 jaar
Dora van Duynhoven - School   87 jaar
Wim Priems   81 jaar

Door de dood hebben we afscheid genomen van:
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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: dinther@parochieheiligeaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar: 06-24370625
In geval van nood: Pastor Joost Jansen: 06-50564738

Uitloting obligaties 2017
 
In 2009 heeft het parochiebestuur van de parochie St.
Servatius te Dinther een obligatielening uitgegeven voor
de restauratie en het behoud van de St. Servatiuskerk.
Jaarlijks wordt 10 % van deze lening afgelost.
Daartoe heeft Notariskantoor Wedemeijer & Dielissen
in april 2017 de volgende obligatienummers uitgeloot:
12, 16, 35, 38, 44, 47, 62, 77, 79, 84, 118, 138, 143, 144,
145, 146, 168, 181, 191, 204, 214, 220, 234, 249, 271, 272,
282, 283, 304, 323, 336, 367, 370, 373, 395, 402, 409, 434,
441, 446, 459, 467, 487, 488, 490, 502, 503, 513, 522, 523,
524, 527, 536, 547, 560, 573, 585, 588 en 590.
Als uw obligatie is uitgeloot kunt u € 50,-- terugkrijgen als
u de obligatie vóór 1 oktober 2017 inlevert bij Jo van
Hemmen, Julianastraat 7 in Dinther.
Op uw rekening wordt dan € 50,-- gestort.
Een andere mogelijkheid is om dit geld te schenken aan
“Stichting behoud kerkgebouw St. Servatius Dinther”, die
is opgericht met het doel financiën te werven voor het
gebouw. Uw geld wordt dan goed besteed aan het on
derhoud van onze monumentale kerk.
Als u dit wilt, hoeft u verder niets te doen.

Dankjewel
 
Op zondag 14 mei was ik in onze kerk en mocht ik ter
vervanging van ‘iemand die niet kon’ als lector mijn
medewerking aan de eucharistieviering geven.
Aan het einde van de viering werd ik naar voren gevraagd
door de voorganger, pastoor Joost Jansen o.praem.
Volkomen overrompeld mocht ik uit zijn handen de
pauselijke onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontifice”
ontvangen voor mijn vrijwilligersactiviteiten.
Dat wil ik graag zien als een dankjewel aan allen met wie
ik mag en heb mogen samenwerken in onze eigen ge
loofsgemeenschap (voorheen parochie St Servatius)
Dinther en in de parochie Heilige Augustinus, in het
dekenaat en in KBO-verband.
Veel hartverwarmende gelukwensen heb ik ontvangen:
de mooie serenade van harmonie Sint Servaes, lieve
persoonlijke felicitaties, leuke kaartjes en mailtjes,
mooie bloemen en attenties.
Kortom, te veel om iedereen persoonlijk te bedanken.
Daarom zeg ik langs deze weg allen die mij feliciteerden
en die dag tot een bijzondere dag maakten hartelijk
dank. Het inspireert en bemoedigt me voor de toekomst
om op de ingeslagen weg door te gaan.
                                                  Ria van Hemmen.

Onze communicantjes
 
Op 25 mei deden deze kinderen hun Eerste Communie:
Freek van den Akker, Jelle van Alebeek, Aimée Beckers, ,
Rive van Bergen, Sem van Berkel, Jayden Bok, Mats
Buskermolen, Evy Collart, Saar van Doorn, Stan Dort
mans, Milan van Eerd, Thijn van Genugten, Floortje Griek,
Evelien Grob, Olef van Hastenberg, Jasmijn van Heeswijk,
Dex van der Heijden, Kai Hiraki, Amy Laan, Dorus de Laat,
Yorik Mettler, Hanna Meulenbroek, Anouk de Mol, Giel
van der Pasch, Niels Rijkers, Romano Sanders, Finn van
Schayk en Sjors Verstegen.

Onze vormelingen
 
Op 20 mei zijn gevormd:
Emma Blok, Matthias van den Boom, Pleun van den
Broek, Maya Brugmans, Emi Hiraki , Marleen Goijaarts,
Nikita Groothuis, Marit Hoevenaars, Jeffrey Langens,
Tijmen Mikkers, Iris van der Pas, Janne van der Pas, Bram
van der Pasch, Ivo Pelders en Mirte Vos.

Denk aan deze data
 
Ontmoetingstuinfeest “Hadee’s got talent” op zondag
20 augustus van 12 tot 18 uur.
Vrijwilligersavond op zaterdag 21 oktober.

19 maart 2017 Hidde Lochthofen
19 maart 2017 Sebastiaan Kuipers
14 mei 2017 Mats Huijden
21 mei 2017 Faas Lunenburg

Onze dopelingen
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Heeswijk
H. Willibrorduskerk, Hoofdstraat 80, 5473 AS  Heeswijk
Parochiespreekuur elke woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur
Mailadres: heeswijk@parochieheiligeaugustinus.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

Strooiveldje op het kerkhof
 
In het vorige parochieblad stond een verkeerd e-mail
adres van de kerkhofbeheerder Ben van der Heijden
vermeld. Het juiste is marietjeenben@gmail.com en Ben
is ook telefonisch te bereiken op nummer: 0413-291928.

Eerste Communie
 
Op zondag 21 april beleefden 24 leerlingen van onze
basisscholen ‘t Mozaïek, de Bolderik en van het speciaal
onderwijs hun eerste Communie in de H. Willibrordus
kerk. De overvolle kerk was heel mooi versierd met
bloemenbogen en portretten van de communicantjes.
Onze communicantjes mochten plaatsnemen bij het
altaar. Pastor Joost Jansen ging de viering voor.
Aan het einde van deze viering kwam de Koninklijke
Fanfare St. Willibrord al musicerend de kerk binnen en
bracht de communicantjes een serenade. Dit maakte de
viering extra feestelijk!
Ieder jaar kiezen de communicanten een goed doel uit.
Dit jaar kozen zij voor KiKa, Kinderen Kankervrij. Iedere
communicant had zelf een mooie KiKa-beer gekocht, die
ze na de viering allemaal in de hand kregen. Zo waren
zij in het bijzonder in gedachten bij hun schoolgenoot
Lars Verhagen, die eerder in dit jaar overleed aan de
gevolgen van de verschrikkelijke ziekte kanker. De hele
opbrengst van de verkochte beren komt ten goede
aan onderzoek naar kinderkanker.
 
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, Bente van Kessel, Thijs Lennings, Jente van
Lieshout, Mila Minnaar, Fleur van der Pol, Lynn Reuvers,
Renske Romeijn, Giel Schouten, Diem Snelders, Tijn
Sonder, Sara Voets, Sem van de Westelaken, Bibi van
Zoggel en Quinten van Zutphen.
Van harte gefeliciteerd!

Lief en Leed  

Overleden  
MarRiet Abelen - Voets 79 jaar
Gedoopt  
Pep van der Zandt  
zoon van Renko van der Zandt en Marloes van
Mierlo

 

Thein van Boxtel  
zoon van Otmar van Boxtel en Esther van
Helvoort

 

Gaan trouwen  
Joost van der Putten en Anièla Klees  

Afscheid Rien Scheffers als hoofdkoster
 
Tien jaar lang heeft Rien Scheffers zijn taken als hoofd
koster van de H. Willibrordus kerk met veel plezier ver
vuld. Eind juli gaat hij stoppen als vrijwilliger van onze
geloofsgemeenschap.
Wij danken Rien heel hartelijk voor zijn jarenlange inzet
als koster van onze H. Willibrordus kerk en wij wensen
hem nog veel gezonde jaren!
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Aan het werk rondom de kerk
 
Het is donderdagochtend. Vier mannen verschijnen om
9.00 uur bij de berging in de parochietuin en pakken daar
een schoffel om het kerkhof de wekelijkse beurt te
geven. De vogels fluiten hun lied en vanaf het dorpsplein
klinken wat later de stemmen van kinderen, die daar
bijeen komen voor een dagje uit met het Jeugdwerk.
Verder is het rustig en na wat regen in de nacht is het
weer goed om buiten bezig te zijn. De mannen doen
ieder hun deel.
Na anderhalf uur flink aan het werk geweest te zijn, is
het kerkhof onkruidvrij, de schoffels worden weer
schoongemaakt en opgeborgen en het is tijd voor koffie
op de pastorie. Daar wordt gezellig gebuurt. Het gesprek
gaat om te beginnen over een paar onlangs overleden
dorpsgenoten die dit vrijwilligerswerk heel lang hebben
gedaan. Daar wordt met waardering over gesproken. En
zo hebben al velen zich op dit gebied verdienstelijk ge
maakt en hebben zij de schoffel weer aan anderen
doorgegeven…….
De mannen vertellen, dat er op woensdagochtend een
andere groep actief is. Zij houden zowel de parochie- en
de pastorietuin bij en de strook naast de kerk. Zij schof
felen, snoeien struiken en heggen en de paden worden
onkruidvrij gemaakt. En iemand maait het gazon.
Beide groepen zorgen ervoor dat het er rondom de kerk
keurig bij ligt.
Een bezoek aan de parochietuin is zeker de moeite
waard om even op een bank wat te verpozen, voor een
picknick, om er lekker doorheen te wandelen of om een
kaarsje bij Maria aan te steken….ook voor passanten van
buiten Loosbroek.

Ochtendgym voor het goede doel
 
Op maandag 10 april waren 50 vrijwilligers uit Loosbroek
actief in Heesch om daar huis aan huis vuilniszakken met
begeleidend briefje te bezorgen. Hierop stond de vraag
om in de zak afgedankte kleding te doen, waarvan de
opbrengst voor de kerk in Loosbroek is. Veelal met
wandelschoenen aan, liep ieder welgemoed ongeveer
anderhalf uur een route langs een grote verscheiden
heid aan brievenbussen. Daarna was er koffie en thee
met koek en tijd voor een praatje op de parkeerplaats
bij zwembad ‘t Kuipke. Daar was voor deze gelegenheid
een heus terras ingericht.
Aan het einde van de week op zaterdag ging de ophaal
ploeg van start met ook weer 50, grotendeels andere
vrijwilligers. Auto’s met aanhangers rukten uit en op
nieuw rijden en lopen vrijwilligers door dezelfde  straten
om de gevulde zakken op te halen. De opbrengst van
deze actie was ongeveer 5.000 kilo.

16 februari Bert van Helvoort 83 jaar
17 maart Frans van der Wielen 80 jaar
02 mei Piet Bosch 87 jaar
19 mei Jos Burghouts 77 jaar

Wij gedenken
 

 

Loosbroek
Sint Antoniuskerk, Dorpsstraat 51, 5472 PJ Loosbroek
Parochiespreekuur elke donderdag van 18.30 tot 19.30 uur
Mailadres: loosbroek@parochieheiligeaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar: 0413-229345
In geval van nood: 0413-229345
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bal emmer kasteel strand zon
bikini grens schelp tent zwemmen
boot hotel schepjes wandeling  
duinen huisje sorbet ys  

Alle onderstaande woorden zitten
horizontaal, verticaal of diagonaal verstopt in de puzzel.
Streep ze door en maak van de overgebleven letters het
puzzelwoord.
 

24 oktober 2017 ccServaes Dinther
28 november 2017 Willibrordcentrum Heeswijk
23 januari 2018 De Rots Berlicum
27 februari 2018 ccServaes Dinther
28 maart 2018 Willibrordcentrum Heeswijk

Thema-avonden 2017-2018
 
Vandaag word je op allerlei vlakken om je eigen mening
gevraagd: op je werk, op school, in de buurt, op het
sportveld, enz.
Eerlijk vertellen waarin je gelooft, houdt ook in dat je er
woorden, dat je er taal voor hebt. Ook geloven vraagt
om een ABC.
Daarom wordt vanuit Parochie Heilige Augustinus een
reeks van 5 avonden georganiseerd over vragen die
mensen bezig houden.
Het gaat iedere thema-avond om de wisselwerking
tussen de actualiteit en de grote traditie van mensen die
geloven.
Het gaat om je eigen levensverhaal in het perspectief
van geloof, hoop en liefde.
 
De avonden staan open voor iedereen,
van waar je ook komt,
wat je ook denkt,
hoe je ook in het leven staat.
 
Plaatsen:
Cultureel Centrum Servaes Dinther
Willibrordcentrum Heeswijk
De Rots Berlicum
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
De invulling van de avonden volgt nog.
 

U kunt deze data alvast in uw agenda zetten.

  Kinderhoekje

Openingstijden Secretariaat vakantieperiode
Berlicum/Middelrode

Vanaf maandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus is het
secretariaat gesloten.
Telefonisch blijft de parochie voor dringende zaken
bereikbaar onder nummer 073 503 1215.
Verder kunt u ook in vakantietijd mailen:
berlicummiddelrode@parochieheiligeaugustinus.nl
Tijdens de vakantieperiode wordt de mail minimaal 
2 x per week gecheckt en worden de brievenbussen
geleegd.
Vanaf maandag 28 augustus is het secretariaat weer
geopend van maandag t/m vrijdag van 9.30 uur tot
11.30 uur .

 
Oplossing:
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