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Pesjonkelen

Als u dit parochieblad openslaat heeft de zonnige zomer
van 2017 ons reeds enkele weken de rug toegekeerd. De
ontluikende herfstkleuren getuigen daarvan. Nog even
en in de vier kerken van de parochie Heilige Augustinus
wordt het feest van Allerheiligen gevierd met daarop
volgend de ‘feestdag’ van Allerzielen. Allerheiligen doet
me persoonlijk niet zo veel. Allerzielen daarentegen is
voor mij een dag die ik van jongs af aan als bijzonder heb
ervaren. Mogelijk hebben tradities, verhalen en sugges
tieve tekeningen over hel en vagevuur uit het roomse
leven van de veertiger jaren de geheugencellen zodanig
beroerd dat ze jaarlijks begin november opspelen. Soms
op wonderlijke wijze.
Allerzielen was namelijk de dag waarop je mocht gaan
‘pesjonkelen’. Dat was nog eens een feest. Het was heel
wat anders dan stil op je knieën zitten in de kerkbank en
luisteren naar teksten en liederen waar je werkelijk geen
sikkepit van begreep.
Weet u nog wat die roomse traditie inhield? In de kerk
bad je zes ‘onze vaders’, zes ‘weesgegroetjes’ en ‘ere zij
onze vader’. Dan rende je de kerk uit en zo snel mogelijk
weer naar binnen. Opnieuw raffelde je de gebeden af,
kerk uit, kerk in en dat vaak tientallen keren. Veelal
ontaardde het in een wedstrijd met vriendjes, broers en
zussen over wie de meeste keren het rondje gemaakt
had. Je verdiende er aflaten mee, die ervoor zorgden dat
de verblijfsduur in het vagevuur van overleden familie
leden, die volgens de inschatting van je ouders daar
zeker nog vertoefden, ingekort werd. Dat kon toch gauw
oplopen tot honderden dagen eerder mogen aanklop
pen aan de hemelpoort. Ik beeldde me altijd sterk in dat
het ene rondje voor Opa was, het volgende voor Oma,
dan voor Ome Piet, Tante Ria, Tante Anna, Ome Cor,
enzovoort. Zo ging ik alle overleden familieleden langs.
Ieder op zijn of haar beurt en voor ieder evenveel aflaten.
Alhoewel, voor Opa en Oma spande ik me een rondje
extra in. Die waren al zo lang dood en waren er wel aan
toe om dat afgrijselijke vagevuur toch eens te mogen
verlaten.
Tegenwoordig zouden we zeggen dat we zo veel als
mogelijk is ‘bonuspunten’ in de wacht slepen die we
‘online’ naar de hemel sturen en per email verzoeken om
ze ten gunste van onze dierbaren te verzilveren. Zouden
er, denk ik nu, spelletjes op de iPhone bestaan waarmee
de kleinkinderen na mijn overlijden ook ‘bonuspunten’
voor mijn zielenheil kunnen nasturen? Ik denk het wel.
Een geruststellende gedachte. 
 
Jan van der Krabben

In memoriam Jan van der Velden
 
Op 20 juli 2017 hebben wij afscheid moeten nemen
van Jan van der Velden (1940-2017), die op 14 juli  is
overleden. Jan heeft van 1 december 2007 tot maart
2016 in het parochiebestuur van de Willibrordus -
parochie op eigen, voortreffelijke wijze invulling gege
ven aan het penningmeesterschap en een belangrijke
rol gespeeld bij de parochie-administratie.  Ook aan
het overleg tussen de penningmeesters van de vier
locaties en het fusieproces heeft hij een belangrijke
steen bijgedragen. Een man van weinig woorden,
maar met veel gezag.
“Je moet een keer tevreden zijn…”, was zijn reactie toen
bekend werd dat hij ziek was en daar vermoedelijk
niets meer aan te doen viel. De manier waarop hij
vervolgens invulling heeft gegeven aan het laatste jaar
dat hem nog gegeven was dwingt veel respect af: de
berusting in zijn lot en de tevredenheid waarmee hij
kon terugkijken op zijn leven.
Wij hebben in Jan een betrokken mede-parochiaan en
mede-bestuurder verloren. Dat hij moge rusten in
vrede.
 
Rob Cremers,
Voorzitter Locatieraad Heeswijk.
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Onderweg
 
Vakantietijd: tijd om weg te gaan. Meestal willen we zo snel
mogelijk naar de plek van bestemming. Zodat we eindelijk
kunnen doen waaraan we door het jaar niet toekomen: uitrus
ten en lezen! Onderweg zijn wordt ervaren als lastig, onzeker.
 
Tijdens een vakantie las ik een boek over een pelgrimstocht
aan het begin van de 13e eeuw. Een reis van 2300 kilometers
tussen Groningen en Rome. Een groot contrast met reizen in
onze tijd. Het overgrote deel van de tijd werd juist besteed aan
het onderweg zijn. Met een gemiddelde dagafstand van 30 tot
35 kilometer waren ze lang onderweg. Zonder TomTom, we
genkaart of straatverlichting.
Een risicovolle onderneming, waarvoor de reiziger moed en
doorzettingsvermogen nodig had. Succes, in de zin van het
bereiken van de bestemming of een veilige thuiskomst, was
niet gegarandeerd! En toch durfden ze het aan: het vertrouw
de los laten, op weg gaan en lange tijd onderweg zijn. Niet
wetend wat de toekomst hen zou brengen of hoe hun leven
na een aantal jaar eruit zou zien. Toch gingen ze op weg, ver
trouwend op zichzelf en op de openheid en gastvrijheid van
de mensen die ze onderweg zouden tegenkomen.
 
Ook de vier geloofsgemeenschappen van de nieuwe Augusti
nusparochie zijn onderweg. De officiële fusiedatum van 1 april
was eigenlijk een startschot (ook al gingen jaren van voorbe
reiding hieraan vooraf). We blijven samen ‘Gods volk onder
weg’. Hoe lang we onderweg zijn en of we ooit een bestemming
bereiken en hoe deze dan eruit ziet, weet niemand. Wel weten
we dat we moed en doorzettingsvermogen nodig hebben om
samen onderweg te blijven. En om onderweg open en gastvrij
te zijn naar elkaar en naar de mensen die we tegenkomen. Dus
we blijven onderweg, net als de reizigers van vroeger. Zonder
vaste bestemming, maar met een toekomstbeeld dat ons in
spireert en gaande houdt en dat we ook kunnen doorgeven.
En dat is niet alleen het beeld van een nieuwe parochie met
een vaststaande structuur, maar vooral het beeld dat we
bouwen aan Gods wereld wanneer we samen onderweg blij
ven: open, gastvrij en vol vertrouwen naar elkaar.
 
Lonneke van Vessem, Pastoraal werker
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Oecumenische leeskring start weer
 
Een jarenlange traditie verdiepend en bezinnend bezig
zijn door samen boeken te lezen, wordt ook dit jaar
voortgezet. Een enthousiaste groep mensen komt eens
per maand bij elkaar om onderling te praten over een
deel van een boek. Tijdens 7 avonden wordt het gehele
boek uitgelezen en besproken. Op maandag 30 oktober
starten we. Om 20.00 uur is iedereen van harte welkom
in parochiecentrum De Rots in Berlicum.
Dit jaar staat een boek van Rowan Williams (aartsbis
schop van Canterbury) op het programma met de titel:
‘God ontmoeten in Paulus’.

Lourdesreis
 
Een kaarsje opsteken in Lourdes en tot rust komen bij
Maria, het is mogelijk!
Op 14 oktober a.s. vertrekt de bedevaartreis naar
Lourdes georganiseerd vanuit het bisdom Den Bosch.
Een hele week zijn de pelgrims onderweg.
Ook een groep van onze eigen Augustinusparochie zal
aan deze reis deelnemen. In deze groep zijn nog plaatsen
beschikbaar.
Mocht u nog mee willen, aanmelden kan ook nog steeds.
Neemt u hiervoor contact op met Helma Jansen; zij is te
bereiken onder telefoonnummer 06 - 30 72 53 02. Zij kan
u ook informatie geven over deze reis.
Wellicht tot ziens in de TGV onderweg naar Lourdes!

Interessant vanuit de abdij
 
Onze Augustinusparochie is sterk verbonden met de
Abdij van Berne. Ook in de abdij vinden interessante
bijeenkomsten plaats die het vermelden waard zijn:
 
Zondag 1 oktober: HOT (Het Orgel Trio)
Dit trio van organist, klarinettist en contrabassist brengt
u op deze zondag een programma met muziek van de
jazzlegende Charlie Bird.
Het concert begint om 16.00 uur.
 
Zondag 29 oktober: Projectkoor Heilige Landstichting
In het kader van Allerzielen brengt dit koor een concert
rondom het thema gedenken en herdenken. Een zeer
verhalend programma!
Aanvang: 15.00 uur.
 
Zondag 5 november: Matteo Imbruno
Hij is een Italiaanse organist, die geprezen wordt om zijn
originele interpretaties, brengt werken van o.a. Bach,
Mendelssohn en Franck ten gehore.
Aanvang: 16.00 uur.
 
Woensdag 15 november: Hugo Borst
Een persoonlijk verhaal over zijn ervaringen met de zorg
rondom zijn moeder die dementerend is. Hij schreef ook
een boek hierover: ‘Ma’.
Aanvang: 20.00 uur.
 
Zaterdag 25 november: Beschilder je eigen advents
kaarsen
Een workshop waarin vier kaarsen worden beschilderd
die aan het eind van de middag mee naar huis gaan.
Aanvang: 14.00 uur.
 
Donderdag 7 december: Klankschalen
Op weg naar Kerstmis een meditatieve avond geleid
door Anna Heddes met een concert van bijzondere,
kristallen klankschalen.
Aanvang: 20.00 uur.
 
Zondag 17 december: Jubileumconcert 65 jaar Berne
Abdijconcerten en Kerstconcert
Het koor ‘Collegium Vocale Eindhoven’ presenteert een
feestelijk programma. Het zingt, onder orgelbegeleiding
van Laurens de Man, kerstliederen in verschillende talen.
Aanvang: 16.00 uur.
 
Alle activiteiten vinden plaats in de abdij. Voor de exacte
locatie en de entreeprijzen kunt u de website van de abdij
raadplegen: www.abdijvanberne.nl onder ‘Agenda’.

Vacatures voor vrijwilligers
Berlicum/Middelrode
 
Secretariaat:
Voor het secretariaat zijn zoeken wij een medewerker
die 1x per 2 weken op vrijdagochtend gastvrouw wil
zijn en de telefoon aan wil nemen. Extra taak is het
verwerken van de misintenties.
Bloemsiergroep:
We zijn ook op zoek naar een nieuwe medewerker en
coördinator voor de bloemsiergroep in Middelrode.
Aanmelden bij Petra van Rijsingen 06-21271389
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ALLE ZIELEN
Stilstaan en gedenken...
 
Op donderdag 2 november vindt het eerste ALLE ZIELEN
event plaats op het terrein van abdij van Berne, Abdij
straat 49 in Heeswijk-Dinther van 18.30 uur tot 22.00
uur. De toegang is gratis.
We nodigen iedereen, jong en oud uit om tijdens deze
speciale avond de doden te herdenken.
Met muziek en zang, kunst en vormgeving, eten en
drinken, licht en vuur willen we de katholieke traditie
vernieuwen en rituelen verlevendigen.
 
ALLE ZIELEN is niet gebonden aan een religie.
Het project heeft als doel om door middel van kunst-
uitingen gelegenheid te bieden de doden te herdenken
op een manier die aansluit bij de huidige maatschappij.
Participatie en aandacht voor nabestaanden zijn belang
rijke kernwaarden in het project.

Boeken rondom afscheid nemen
Gesnuffeld in Boekhandel Berne....  

* Lentekind, door Hanneke Kunz-Danker
Het sterven van je kind is een zeer diep ingrijpende
gebeurtenis, die je in alle lagen van je bestaan raakt.
Het persoonlijke verhaal van Hanneke Kunz over het
sterven van haar zoontje biedt herkenning en steun
voor wie zelf een kind verliest, of dit van heel nabij
meemaakt.
* Wie ben ik zonder jou? door Riet Fiddelaers-Jaspers
Ik dacht toch zeker een jaar lang na mijn vaders dood
dat hij op wereldreis was en dat hij zo de kamer in kon
stappen….
* Ga maar en laat los, door Hans Stolp
Heel ingrijpend is het sterven van hen die ons dierbaar
zijn. Het is goed om op de grens van leven en dood
momenten te markeren met een ritueel, een gebed,
een paar woorden.
* Troosten, door Sakia de Jong
De zeven hoofdstukken volgen de lijn van het rouw
proces: van Voelen en Worstelen, via tussenstappen
als Uiten, Nabij zijn en Geven naar Aanvaarden en
Gedenken.
* En nog heel veel andere boeken…..

Kerkhof met Allerzielen en Allerheiligen
Berlicum/Middelrode
 
Onze vrijwilligers zorgen er voor dat de kerkhoven er
altijd goed verzorgd uitzien. In verband met Allerzielen
worden er enkele dagen voor Allerzielen extra groen-
afvalbakken geplaatst voor het legen van bloempotten
en verwelkte bloemen.
Het is niet bedoeld om plastic potten of vazen achter te
laten en we willen u dan ook vragen deze mee te nemen.

Veel verdriet op het kerkhof
 
Achter de kerk is de plaats waar we onze dierbaren
begraven. Dit kan zijn je man, vrouw, vader, moeder
of zelfs je kind.
 
Een fijne plaats om heen te gaan om extra met onze
gedachten bij hen te zijn.
Wij denken aan ze, bidden wat, praten tegen ze en
zorgen dat het graf er weer netjes bij ligt. Daarom
nemen we ook bloemen mee, een werkje van een
kleinkind of een mooi beeldje.
 
Helaas zijn er mensen die, zonder respect voor de
overledenen en hun familie, menen dat ze die spullen
zo maar mee kunnen nemen. Steeds tot groot verdriet
van de nabestaanden.
Daarom doen we via dit bericht een oproep aan allen
om de graven met respect te behandelen en af te
blijven van de spullen van een ander.
 
Maak het verdriet van nabestaanden niet nog groter!

5



Thema-avonden 2017-2018
 
20e jaar !
In gesprek…
Voor zoekers èn vinders!
Vandaag word je op allerlei vlakken om een 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 er vanuit de Parochie Heilige Augusti
nus een reeks van 5 avonden georganiseerd over vragen
die mensen bezig houden.
Het gaat iedere keer 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.

Data:  
24 oktober 2017  
28 november 2017  
23 januari 2018  
27 februari 2018  
27 maart 2018  
Locaties:  
Dinther: Cultureel Centrum Servaes,
naast de St. Servatiuskerk
Heeswijk: Willibrordcentrum,
naast de H. Willibrorduskerk
Berlicum: Parochiesecretariaat De Rots, 
Kerkwijk 44A
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijd: 20.00 uur - 22.00 uur
Toegang: gratis, mandje bij het weggaan

 

 
24 oktober 2017 - ccServaes - Dinther
Geloof & Natuurwetenschap
Hoe ligt de verhouding tussen de moderne natuur-
wetenschap - in het bijzonder de sterrenkunde - en het
christelijk geloof? Staan moderne wetenschappelijke
inzichten op gespannen voet met het geloof of zijn ze
juist inspirerend en wekken ze verwondering?
Inleider: Frank van Roermund, norbertijn van de Abdij
van Berne, pastor van de Heilige Augustinusparochie en
sterrenkundige.

 
 
 
28 november 2017 - Willibrordcentrum - Heeswijk
Doe die ananas nou eens weg, ananas!
Het hilarische reclamespotje van telefoonmaatschappij
Ben lijkt antireclame voor het eigen bedrijf. De hele dag
op je telefoon, tablet of computer...is dat hoe je contact
maakt? Het lijkt de jongeren-trend te zijn om zo te
communiceren.
Hoe vorm je dan gemeenschap of nog lastiger…kerk?
Samen willen we stil staan bij geloofscommunicatie met,
voor en door jongeren en tussen generaties.
En brengt u vooral uw ananas, uw mobieltje mee...
Inleider: Theo Lamers - pastoor van de parochie Heilige
Martinus te Cuijk - is bisschoppelijk gedelegeerde voor
het jongerenwerk bisdom Den Bosch.
 
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.
 
27 maart 2018 - Willibrordcentrum - Heeswijk
Als God buitenspel raakt
Daar lijkt het verdacht veel op vandaag: God buitenspel.
Ergens is Hij er nog wel op het speelveld van onze
maatschappij, maar Hij doet niet meer mee.
Zo schijnt het.
Hoe brengen wij Hem weer in het veld? Zaaien…we
kunnen zaaien. Een mosterdzaadje is al voldoende.
En er groeit een plant op, die plek biedt aan vele vogels
van diverse pluimage. Dit is - voorlopig - al voldoende
voor onze maatschappij die ontvlecht raakt.
Inleider: Joost Jansen, norbertijn van Abdij van Berne en
pastor van de Heilige Augustinusparochie.

6



Zondag 08 april 2018 Loosbroek
Zondag 15 april 2018 Heeswijk
Zondag 06 mei 2018 Berlicum/Middelrode
Zondag 27 mei 2018 Dinther

Loosbroek Sandra vd Heijden 0413-369501
Heeswijk Yvette de Mol 0413-294074
Dinther Annemarie van Aarle 06-50670827

Eerste communie in de Augustinusparochie
 
Binnenkort wordt in alle vier de locaties weer gestart met
het traject van voorbereiding voor de eerste communie.
Komend jaar wordt in Heeswijk, Dinther en Loosbroek
nog gewerkt met het project ‘Door de poort’.
In Berlicum/Middelrode met de brieven van Peter Pen:
‘Mag ik je iets vragen?’.
 
De data van de feestelijke vieringen waarin de kinderen
voor het eerst worden uitgenodigd voor het delen van
het brood zijn de volgende:
 

 
Voorafgaand aan deze viering vindt het traject van
voorbereiding plaats. In alle locaties worden bijeenkom
sten gehouden voor de kinderen. Op deze momenten
worden ze op hun niveau meegenomen naar het ‘land
van God’. Dit wordt zichtbaar gemaakt door de verhalen
van en over Jezus. Ook de ouders worden niet vergeten!
Voor hen zijn afzonderlijke bijeenkomsten gepland,
waarin zij samen met andere ouders in gesprek over
geloven en geloven thuis.
 
Wilt u uw kind aanmelden?
Dat kan uiteraard! Ook hierin volgen de locaties een
verschillende weg.
Via alle basisscholen in Heeswijk, Dinther en Loosbroek
worden aanmeldingsformulieren verspreid.
Voor informatie over het inleveren van de formulieren
kunt u contact opnemen met: 
 

 

Vormselvoorbereiding in de parochie
 
Hoewel de definitieve planning nog gemaakt moet
worden, in overleg met de werkgroepen, wordt er in de
parochie nu al gewerkt aan de voorbereiding van de
kinderen van groep 8 op het ontvangen van het sacra
ment van het Vormsel.

Vóór de herfstvakantie worden de aanmeldingsformu
lieren en ook nadere informatie verspreid. Dit gebeurt
via de scholen, de Brug, DeMooiBernhezeKrant en
website (www.parochieheiligeaugustinus.nl).
Wilt u deze informatiekanalen in de gaten houden? Voor
eventuele vragen in de tussentijd kunt u natuurlijk altijd
het parochiecentrum benaderen: 073 5031215. Wellicht
kunnen zij u al verder helpen!

 
In Berlicum/Middelrode wordt een aankondiging
gedaan via het schoolnieuws van de basisscholen en/of
via bekendmaking in de Brug.
Ouders die hun kind willen aanmelden voor de eerste
communie kunnen een aanmeldingsformulier ophalen
bij het parochiesecretariaat (Kerkwijk 44a in Berlicum).
Het formulier kan hier ook weer worden ingeleverd.
Zit uw kind niet in een van de locaties op school of gaat
het naar een openbare school en wilt u uw kind aanmel
den? Let dan op de berichtgeving in het parochieblad,
op website www.parochieheiligeaugustinus.nl en in de
Brug.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met
Lonneke van Vessem, pastoraal werker van de parochie.
Zij is bereikbaar via het parochiesecretariaat: 073 -
5031215.

Doopvoorbereiding in de parochie
 
De eerstvolgende doopvoorbereiding is op maandag  
10 oktober 2017 om 20.00 uur in  parochiecentrum      
“de Rots”, Kerkwijk 44A,  Berlicum.
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.
Het aanmeldingsformulier voor de doop in Berlicum/
Middelrode is op te vragen bij het parochiesecretariaat,
tel. 073 - 503 1215, 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 secretariaat. De gegevens daarvan staan op
de pagina's 12, 13 en 14 van dit blad. 
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Nieuwe vice-voorzitter stelt zich voor
 
Beste medeparochianen,
 
Een onbekende in het parochieblad. Een nieuwkomer
die de afgelopen maanden al kennis heeft mogen maken
met de verschillende locaties, het parochiebestuur en
gesproken met enkele mensen binnen de parochie. En
hierbij een kennismaking met alle parochianen. Dat wil
zeggen: op papier.
Hoewel een mens natuurlijk niet gemaakt is van papier
en inkt, zal ik toch een poging wagen.
 
Mijn naam is Sandra Franken, sinds juli 2016 woon ik
met Alfred aan de rand van Dinther. Bijna 30 jaar geleden
logeerde ik voor het eerst in Heeswijk-Dinther; in de
Abdij met een jongerenweekend van de Verrijzeniskerk
uit Maarssen. Rond 2010 was ik hier met de Gideons
bende voor een bezinningsdag. Door deze bezoeken
voelde Heeswijk-Dinther bij het zoeken naar een nieuw
huis eigenlijk gelijk al een beetje vertrouwd.
 
In de afgelopen 20 jaar in Tilburg ben ik vooral maat
schappelijk actief geweest op het terrein van armoede
en kinderen. Een frater van Tilburg, Paul, inspireerde mij
om de leerroute van de Beweging van Barmhartigheid
in Vught te volgen. Daarnaast hebben wij in Tilburg zowel
jonge Kenianen als Tanzanianen mogen ontvangen voor
de WereldJongerendagen. Naast een fantastisch bezoek
aan Kenia hebben we nog steeds via Facebook veel
contact met 'onze' jongens.
Alhoewel barmhartigheid een dagelijkse les is (en voor
al ook vaak een spiegel op mijn eigen tekortkomingen)
voelde ik na onze verhuizing de behoefte om mij ook te
voeden door weer naar de kerk te gaan. Daar kwam al
snel de vraag bij mij op: 'kan en wil ik iets betekenen voor
deze gemeenschap?'
 
Na de inspirerende gesprekken met Joost Jansen, heb ik
kennis gemaakt met de leden van het parochiebestuur
en enkele mensen van de locatieraden. Met het bijwo
nen van kerkdiensten op de verschillende locaties kreeg
ik meer gevoel bij de enorme kracht, diversiteit en
vooral de verbondenheid die bij parochianen leeft. De
fusie in april is een belangrijke stap naar het realiseren
van een levende gemeenschap, waarin plaats is voor
ieders eigenheid binnen de locaties.

Dus hoewel ik voor veel parochianen nog een grote
onbekende ben, ben ik op basis van de kennismaking in
de afgelopen maanden tot de conclusie gekomen dat ik
graag een steentje wil bij dragen aan de toekomst. Mooi
nieuws was, dat ook de mensen uit het parochiebestuur
dat zien zitten.
 
De komende periode hoop ik nog veel meer mensen te
ontmoeten en in gesprek te komen. Zodat we samen iets
moois kunnen maken van onze parochie.
 
Sandra Franken

Parochiewebsite
www.parochieheiligeaugustinus.nl
 
Als u 'Home', 'Parochie' of 'Geloven' aanklikt leest u
informatie over de parochie. Daar staat alles wat voor
ons allemaal interessant is.
Als u 'Locatie' aanklikt kunt u kiezen uit een van de 4
geloofsgemeenschappen. Als u op een van de namen
klikt dan komt u op een gedeelte terecht met infor
matie en foto's van uw eigen geloofsgemeenschap. 
Op de pagina 'Nieuws' staan speciale vieringen en de
wekelijkse overweging. 
De 'Agenda' kan dagelijks veranderen met informatie
over de vieringen en eventuele misintenties.
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 Overzicht vieringen Parochie Heilige Augustinus

   Berlicum /
 Middelrode

 Dinther  Heeswijk  Loosbroek  Berlerode

 Za 07 okt
 Zo 08 okt

 
 09.30 WoCo*

 
 10.45 Eucharistieviering

 19.00 Eucharistieviering 
 09.30 Eucharistieviering

 15.00 WoCo

 Za 14 okt
 Zo 15 okt

 
 09.30 WoCo

 
 10.45 Eucharistieviering

 19.00 WoCo  
 09.30 Eucharistieviering

 15.00 WoCo

 Za 21 okt
 Zo 22 okt
Wereldmissiedag

 
 09.30 Eucharistieviering

 
 10.45 Eucharistieviering

 19.00 Eucharistieviering 
 09.30 WoCo

15.00 Eucharistieviering
 

 Za 28 okt
 Zo 29 okt

 
 09.30 WoCo

 
 10.45 Eucharistieviering

 19.00 Eucharistieviering 
 09.30 Eucharistieviering

 15.00 WoCo

 Wo 1 nov 
Allerheiligen
 Do 2 nov
Allerzielen

 19.00 Eucharistieviering
 
 19.00 WoCo

 
 
 19.00 WoCo
Allerheiligen/Allerzielen

 19.00 Eucharistieviering
Allerheiligen/Allerzielen
 

 
 

 

 Za 04 nov
 Zo 05 nov

 
 09.30 Eucharistieviering

 
 10.45 WoCo

 19.00 WoCo
 10.45 Eucharistieviering
 Gildemis

 
 09.30 WoCo
Allerheiligen/Allerziel

15.00 Eucharistieviering

 Za 11 nov
 Zo 12 nov

 
 09.30 WoCo

 
 10.45 Eucharistieviering

 19.00 Eucharistieviering 
 09.30 Eucharistieviering

 15.00 WoCo

 Za 18 nov
 Zo 19 nov

 
 09.30 WoCo

           
 10.45 Eucharistieviering

 19.00 WoCo  
 09.30 Eucharistieviering

 15.00 WoCo
 

 Za 25 nov
 Zo 26 nov

 
 09.30 Eucharistieviering

 
 10.45 Eucharistieviering

 19.00 Eucharistieviering 
 09.30 WoCo

15.00 Eucharistieviering

 Za 02 dec
 Zo 03 dec
 1e Zondag Advent

 
 09.30 Eucharistieviering

 
 10.45 WoCo

 19.00 Eucharistieviering 
 09.30 WoCo

15.00 Eucharistieviering

Rozenkransgebed

In de maand oktober is er iedere maandagavond om 19.00 uur rozenkransgebed in de Rots te Berlicum.
In Loosbroek is er rozenkransgebed in de kerk op donderdag 12 oktober om 17.00 uur.
In de kerk van Heeswijk wordt op de vrijdagen 6, 13, 20 en 27 oktober om 19.00 uur de rozenkrans gebeden in het
Nederlands, Pools en Engels.

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.
Aanmelden kan bij het parochiesecretariaat 073-5031215 of per e-mail info@parochieberlicummiddelrode.nl

In Abdij van Berne vindt elke dag om 12.15 uur een eucharistieviering plaats, m.u.v. zondag.
 
*WoCo = Woord- en Communieviering
Wij willen u erop attenderen dat wijzigingen altijd mogelijk blijven. U kunt de meest recente gegevens in de Brug
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Wereldmissiemaand
 
In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio dit
jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in Burkina
Faso. Het West-Afrikaanse land is relatief vreedzaam,
maar zeer arm.
In de Wereldmissiemaand staan drie projecten centraal:
• Gedwongen huwelijken zijn een veel voorkomend
verschijnsel. Veel meisjes die hiervoor wegvluchten
worden opgevangen door zusters en door gezinnen van
catechisten.
• Het geloof in hekserij is in Burkina Faso wijd verbreid
Met name oudere vrouwen worden vaak van hekserij
beschuldigd en uit de dorpsgemeenschap gestoten. In
het opvangcentrum Delwendé in Ouagadougou wonen
245 vrouwen die zijn verstoten omdat ze heks zouden
zijn.
• Een derde project richt zich op kinderen en jongeren
die hun geluk beproeven in de illegale goudmijnbouw,
in gevaarlijke omstandigheden.
In de kerken van Heeswijk, Dinther en Loosbroek wordt
daarom een tweede collecte gehouden voor Missio in de
vieringen op 21/22 oktober. Geef gul in deze collecte of
stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v.
Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag.
En ... in Loosbroek wordt in de eerste week van oktober
ook aandacht besteed aan de Wereldmissiedag van de
kinderen.

Amnesty International
Berlicum/Middelrode
 
Op zondag 12 november zal Amnesty weer aanwezig zijn
direct na de dienst van 9.30 uur in de Sacramentskerk
in Middelrode.
Bij het verlaten van de kerk kunt u een brief meenemen,
van een handtekening voorzien en posten. Onderzoek
heeft uitgewezen dat het wel degelijk zin heeft om dit te
doen. Onder internationale druk  krijgen de gevangenen
een eerlijker proces of volgt vrijlating. Het is daarom erg
belangrijk om deze kleine moeite te blijven doen!
 

Omzien naar elkaar...
 
Een avond over diaconie
Maandag 6 november 20.00 uur De Wis Loosbroek
 
In onze parochie neemt de dienstbaarheid naar de
medemens een belangrijke plaats in. We noemen dat
diaconie.
De werkgroepen diaconie en ook de vormelingen zetten
zich daarvoor in door bijzondere aandacht te geven aan
o.a. zieken, eenzamen, rouwenden, mensen in ontwik
kelingsgebieden of  mensen met financiële problemen.
 
Steeds vaker wordt er samengewerkt met instanties
buiten de parochie. Omzien naar elkaar houdt immers
niet op bij de parochiegrens, ook daarbuiten is onze
dienstbaarheid nodig. Daarnaast kijken we ook naar
nieuwe mogelijkheden en initiatieven die aansluiten bij
de ontwikkelingen in de samenleving.
 
In die samenleving willen we zichtbaar zijn voor mensen
die ons nodig hebben.
 
Daarom wordt er op 6 november om 20.00 uur een
avond georganiseerd over diaconie in de Wis in Loos
broek.
Tijdens deze bijeenkomst laten we zien wat de parochie
Heilige Augustinus al doet op het gebied van de diaconie
en hoe we dit verder zouden kunnen ontwikkelen.
Embregt Wever, diaconaal werker van het bisdom, zal
deze avond leiden. Hij zal vertellen over de zorg voor de
medemens binnen de katholieke traditie en wat dat
betekent in onze tijd en voor ons als parochie. Onze
eigen vrijwilligers van de diaconie vertellen verhalen uit
de praktijk.
Daarna is er gelegenheid om met elkaar, mensen van
binnen èn buiten de parochie, in gesprek te gaan waar
bij we zeker ook de jongere generatie willen betrekken.
 
Omzien naar elkaar: een avond over diaconie.
Voor iedereen die zich geroepen voelt tot dienstbaarheid
naar de medemens. 

Diaconie
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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

Monumentje
voor voortijdig ontvallen leven 
 
Als geboorte tot dood leidt in plaats van tot leven
betekent dit een omkering van de natuurlijke gang van
zaken. Sterven hoort immers het einde van een leven te
zijn en niet het begin.
Sinds mensenheugenis is het samenvallen van dood en
geboorte een gebeurtenis met veel emoties en veel
vraagtekens en zocht men naar verklaringen. In de 
mythologie, in sprookjes en in volksverhalen wordt vaak
naar duiding van het gebeuren gezocht.
Tot de jaren negentig van de vorige eeuw kregen kinde
ren die rond de geboorte overleden vaak geen uitvaart
met passende rouwrituelen. Ouders wisten niet waar en
op welke wijze hun kind begraven of gecremeerd was.
Ter nagedachtenis aan deze kinderen zijn de laatste
jaren op veel begraafplaatsen, en vooral in Noord-Bra
bant, monumenten geplaatst.
Op de begraafplaatsen in Berlicum en Middelrode is een
gedenkteken dat verwijst naar jong leven dat ons voor
tijdig is ontvallen:  te vroeg geboren,  voortijdig afgebro
ken, soms zonder geschreven naam, ontkend, zonder
plekje om naar toe te gaan. Maar altijd met een plek in
ons hart.
De tekst bij het monumentje luidt:  “Elk mensenkind dat
ons ontvalt, is geborgen in Gods hand”. Het monument
is ontworpen door onze plaatsgenote Mia van der
Doelen en is op 29 mei 2003 onthuld.

Lichtjesavond      
Stemmige bijeenkomst op de begraafplaats 
 
Het is een mooie gewoonte om met Allerzielen aandacht
te besteden aan de overledenen in onze omgeving.
Daarbij speelt het symbool van het licht en de warmte
van kaarsen een grote rol.
Dit doen we tijdens de viering, waarbij iedereen welkom
is. Alle mensen die in het voorgaande jaar geconfron
teerd zijn met een overlijden in hun familie worden bo
vendien persoonlijk uitgenodigd.
Daarnaast zijn op de begraafplaatsen van Berlicum en
Middelrode monumentjes aanwezig voor kinderen die
rond de geboorte zijn overleden en die (vroeger) vaak
geen reguliere uitvaart kregen. Hierover wordt elders in
dit blad al melding gemaakt.
Dit jaar wordt er  bovendien op de begraafplaats in
Berlicum gestart met een ‘lichtjesavond’. Een activiteit
op de begraafplaats om ter plekke aandacht te besteden
aan alle overledenen. Na een moment van bezinning,
stilte en ook muziek kunnen de aanwezigen bij de graven
en gedenkplekken lichtjes plaatsen.
Deze avond wordt georganiseerd op zondag 5 november
a.s. De definitieve tijd wordt op een later tijdstip nog
bekend gemaakt. Hou dus de website en De Brug in de
gaten!

Paulus van Dalen 17 juni
Djessie Kuijpers 25 juni
Lenn Klerks 17 sept

24 juni Agnes van Susante - Jansen 78 jaar
25 juni Arnold Vermeer 73 jaar
13 juli Christ van Uden 87 jaar
23 juli Sjaan van Zoggel - Hendriks 84 jaar
27 juli Ciska Verhagen - van der Pas 85 jaar
07 aug Marie v.d.Braak - v.d.Bogaart 85 jaar
29 aug Tiny van der Heijden 68 jaar

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

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: info@parochiedinther.nl
Telefonisch bereikbaar: 06-24370625
In geval van nood: Pastor Joost Jansen: 06-50564738

Spontaan een extraatje

Locatieraad Dinther
 
Met het ontstaan van de parochie Heilige Augustinus
functioneert in de geloofsgemeenschap Dinther een
locatieraad i.p.v. een kerkbestuur. Deze raad heeft als
aandachtsvelden: coördinatie (helaas nog een vacature),
secretariaat (Kees Kuijpers), financiën (Tineke Kuijpers),
vastgoed (Mari van Zutphen), pastoraat/communicatie
(Ria van Hemmen) en planning (Fred van den Berg).
Joost Jansen, onze pastoor, en Jo van Hemmen, onze
vertegenwoordiger in het kerkbestuur, bezoeken als
toehoorder de vergaderingen van de locatieraad.
De locatieraad vergadert op iedere tweede dinsdag van
de maand om 20.15 uur in cc Servaes. Belangstellende
Dintherse parochianen kunnen deze vergaderingen ook
bijwonen.
Op de speciale bijeenkomst op 27 juni, waar allerlei
belangrijke punten van de geloofsgemeenschap Dinther
uitgebreid aan de orde kwamen, waren 40 mensen.

Jaarlijks tuinfeest
 
In de Ontmoetingstuin achter onze St Servatiuskerk was
het op zondag 20 augustus  buitengewoon gezellig.
Het was immers weer tijd voor het jaarlijkse tuinfeest.
Jong en oud iedereen kwam er bij elkaar voor koffie, een
drankje, verse koeken uit de oven, soep, pannenkoeken
en een barbecue.
Voor het springkussen, voor een nadere kennismaking
met de tuin en voor het beklimmen van de kerktoren.
Vooral echter voor Hadee’s Got Talent, waarbij de jeugd
optrad met zang, dans en muziek. De eerste prijs was
voor de danseressen van de Heeswijkse Balletschool.
De Kornuiten en dj Carl Verhoeven zorgden de rest van
de middag voor het muzikaal vertier.
Kortom een aanrader voor volgend jaar.
Dank aan de vele vrijwilligers!

Vrijwilligersavond
 
Het lijkt allemaal zo normaal, zo vanzelfsprekend. Van
koorlid tot collectant, van onderhoudsmedewerker tot
parochiebladbezorger, noem maar op!
Er zijn 212 vrijwilligers in de weer binnen 35 werkgroepen
en aandachtsvelden. Ook met dubbelfuncties.
Het is een goede gewoonte in onze geloofsgemeenschap
om hen jaarlijks met partner een gezellige avond aan te
bieden als dank voor hun belangeloze "pro deo"-werk.
Dit jaar is dat op zaterdag 21 oktober vanaf 20.00 uur in
cc Servaes. Kom in groten getale! Welkom!

09 juli Cas van der Heijden
30 juli Isa van de Rijt

Onze dopelingen zijn
 

Getrouwd zijn
 
29 juli Bram Maas en Nikki Föllings

30 juni Drieka Lucius-van Gemert 92 jaar
28 juli Harrie van der Zanden  82 jaar
18 aug Miet van der Sangen-Manders  88 jaar
20 aug An van Grinsven-van der Wielen  88 jaar
26 aug Louis van den Heuvel 90 jaar
28 aug Jeannette van den Boom-van Schaijk 88 jaar

Wij namen afscheid van
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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

Koffieuurtje Laverhof
 
Op iedere tweede zaterdag van de maand schenken
vrijwilligers van de Zonnebloem H.D.L.V. koffie voor de
bewoners in Laverhof. In de week hieraan voorafgaand
worden de uitnodigingen bezorgd bij de bewoners die
afkomstig zijn uit Heeswijk, Dinther en Loosbroek.
 
De vrijwilligers Margot, Petra, Wil, Nellie, Annemie,
Annie, Nellie en Ria zorgen voor de koffie en zij zorgen
ook voor wat lekkers erbij. Op deze ochtenden
wordt er gezellig gebuurt, gelachen en er worden allerlei
liedjes uit de oude doos gezongen met elkaar.
 
Een mooi initiatief!

Onze Vormelingen
 
Op zaterdag 10 juni 2017 hebben 14 vormelingen het
Heilig Vormsel ontvangen.  
Het Vormsel werd toegediend door Abt Denis Hendrickx
o.praem. 
 
Boven van links naar rechts: Pastor Frank van Roermund,
Inge van Orsouw, Sille van der Pol, Claudia Gordijn, Teun
Schouten, Tjeu van den Berg, Abt Hendrickx
Beneden van links naar rechts: Noud van den Berg,
Owen van der Pas, Veere van Lamoen, Sara Brands,
Hanne Haeve, Pien Rutten, Pepijn Grande, Iza Blommers,
Ruben van der Doelen

Overleden    
14 juli Jan van der Velden 76 jaar
02 aug Cor van Nuland 90 jaar

Gedoopt    
13 aug Pieter Paul de Vos  
17 sept Nina Boeijen  

Lief en leed
 

Feestavond vrijwilligers
14 oktober 2017
 
Noteer alvast op de kalender of in je agenda:
Op zaterdag 14 oktober is er een feestavond voor alle
vrijwilligers van de geloofsgemeenschap H. Wilibrordus
Heeswijk met hun partners.
Deze avond begint om 20.00 uur.
 
Meer informatie over deze gezellige avond volgt nog.
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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

15 augustus Ties van Pinxteren 82 jaar

Overleden
 

 

Loosbroek draait door
 
Op 13 oktober is er weer een spiritualiteitsavond in onze
kerk.
Gespreksleider is Gerard Daandels en de panelgasten
zijn schoolleider van St. Lucas in Boxtel en voorzitter van
voetbalclub WHV Eli Beekveld, oud-voetbaltrainer in
Loosbroek Peter van der Ley, Imam van een Veghelse
Moskee Serhan Durmus en varkenshouder Edwin
Daandels .
Het thema is “Taboes……..?!”  Besproken zullen worden
vooral de taboes in het onderwijs, in de voetbalwereld,
in religies en in de landbouw.
Vanaf 20.00 uur is de ontvangst met koffie/thee. Een
zanggroep bestaande uit 5 jongeren opent en sluit de
avond. Ook wordt er een hapje aangeboden en er kan
nagepraat worden onder het genot van een drankje. Het
belooft een interessante avond te worden. Iedereen is
van harte welkom!

Rommelmarkt
 
Op zaterdag 9 september jl. is er weer een grote klus
geklaard met het houden van de jaarlijkse rommelmarkt
met opbrengst voor onze geloofsgemeenschap.
Ca 150 mensen werkten mee aan inzameling, opbouw,
verkopen op de markt en weer opruimen.
Een kerngroep was daar ca 9 dagen fulltime mee bezig,
vele anderen een aantal uren of enkele dagen.  
Een werkgroep van 8 mensen was door het jaar heen
vele uren bezig met de voorbereiding.
Piet van Gruythuysen en André Pittens zamelden het
hele jaar door allerlei spullen in, die door vele mensen,
ook buiten Loosbroek, ter beschikking werden gesteld.

Ziekenbezoekgroep
 
De ziekenbezoekgroep bestaat uit 16 vrijwilligers, die het
hele jaar door actief zijn in onze geloofsgemeenschap
en tevens voor onze Zonnebloemafdeling HDLV.
Zij zetten zich in voor mensen met een beperking door
gevorderde leeftijd of wat dan ook, of voor mensen die
ziek zijn.
Deze mensen worden regelmatig bezocht, als zij dat op
prijs stellen, en/of uitgenodigd voor leuke activiteiten
van De Zonnebloem. Elke vrijwilliger komt bij één of
meerdere mensen.
De ziekenbezoekgroep heeft jaarlijks samen met de
kinderen van de school en in het bijzonder groep 4
(waaronder de Communicanten) de Palmpasenactie.
Alle kinderen mogen fruit meebrengen. De ziekenbe
zoekgroep koopt bij wat er te weinig is. De vrijwilligers
vullen samen met groep 4 ongeveer 60 fruitzakjes en
brengen ze samen met hen rond naar de mensen van
de doelgroep, ook in de verpleeghuizen.
Zo is dat ook met Kerstmis. Dan worden er samen met
groep 8 (waaronder de Vormelingen) kerststukjes ge
maakt en rondgebracht.
De Loosbroekse mensen, die op  Cunera/De Bongerd
wonen, kunnen deelnemen aan het koffieuurtje, dat elke
tweede zaterdag van de maand daar wordt gehouden
in de voormiddag. Er zijn dan ook een paar van onze
eigen vrijwilligers aanwezig. Zo willen we de band van
deze mensen met onze geloofsgemeenschap graag
behouden.
Op de tweede zondag van september is het Nationale
Ziekendag. Vrijwilligers stellen een viering samen waar
voor de doelgroep speciaal wordt uitgenodigd in onze
kerk. Daarna is er een samenzijn in De Wis voor allen die
in de viering aanwezig waren, onder het genot van kof
fie/thee met iets lekkers.
De ziekenbezoekgroep denkt ook mee, als er lege plek
ken zijn bij de dagbesteding op woensdagmiddag, wie
daar eventueel voor gevraagd kunnen worden.
De contactpersonen van de ziekenbezoekgroep zijn
Nellie Langens en Toos van Boxmeer.
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Herfst!
                                                                             
Blaadjes op de straten,
Blaadjes op het gras,                                          
Blaadjes op de huizen,
Blaadjes op ’t terras.
 
Blaadjes op de eikels,
Blaadjes in het bos,
Blaadjes op mijn haren,
Blaadjes op het mos.                             
 
Blaadjes op kastanjes,
Blaadjes op de grond,
’t windje blaast de blaadjes,
Vrolijk in het rond.

KinderhoekjeRegenboogviering wordt Kinderkerk
 
Een nieuwe parochie, een nieuwe naam voor de Regen
boogvieringen! Voortaan vallen deze vieringen en alle
andere kinderactiviteiten onder de naam: Kinderkerk. 
 
Waarom Kinderkerk?
Omdat we als parochie Heilige Augustinus het belangrijk
vinden om onze kinderen mee te nemen in onze geloofs
gemeenschap en ze op een eenvoudige manier
vertrouwd te maken met het christelijke geloof.
 
Wat is Kinderkerk?
De vieringen van Kinderkerk zijn korte en eenvoudige
vieringen speciaal bedoeld voor kinderen tussen 3 en 7
jaar. Ze worden vijf  keer per jaar gehouden, op zondag
om 11.00 uur in de Willibrorduskerk in Heeswijk.
 
Wat doen we in de Kinderkerk?
Elke viering heeft een vaste opbouw met terugkerende
gebaren en liedjes zodat kinderen er snel  vertrouwd
mee raken. In elke viering staat een verhaal centraal uit
de Kinderbijbel met een bijbehorend knutselwerkje.
De kinderen leren het verband tussen deze verhalen en
hun eigen leef-wereld. Daarnaast mogen de kinderen
een kaarsje aansteken en wordt er samen gebeden. Na
elke viering is er nog een gezellig samenzijn met drinken
en iets lekkers en een kleurplaat.
 
Voor wie is de Kinderkerk?
Natuurlijk voor alle jonge kinderen, maar zeker ook voor
hun ouders/grootouders uit de hele parochie. Soms vind
je het als ouder moeilijk om je kind(eren) te vertellen
over het geloof. Dan kan de Kinderkerk helpen. Samen
met de andere kinderen en ouders kunnen we in deze
vieringen onze band met God en met elkaar ervaren.
 
Volgende Kinderkerk:  Zondag 8 oktober 11.00 uur, 
Willibrorduskerk Heeswijk. 
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