
Parochieblad juni 2019           jaargang 3 nummer 10



Altijd leren
 
Je bent allang van school af, je hebt mooie diploma’s op
zak: dan ben je toch uitgeleerd? Dan hoef je alleen maar
dat wat je geleerd hebt, in praktijk te brengen. Dat is de
mening van veel mensen.
Maar dan moet je niet in een parochiebestuur zitten!
Zeker in de eerste jaren na een fusie van vier parochies
tot één nieuwe parochie – Parochie Heilige Augustinus –
zijn we constant aan het leren.
We zijn aan het leren hoe de mensen rond deze vier
verschillende kerken leven en wat ze belangrijk vinden.
We zijn aan het leren dat er verschillende ‘nestgeuren’
zijn.
We zijn aan het leren dat je wel een visie kunt hebben,
vastgelegd in een mooi document en bekrachtigd door
alle besturen van de vroegere parochies, maar dat de
werkelijkheid weerbarstiger is.
Het is een heel leerproces. En dat is goed want een mens
moet in beweging blijven, al lerend. Ook de mensen van
het parochiebestuur.
 
We vergaderen één keer per maand. We ontvangen
verslagen van de locatieraden, we luisteren naar wat er
in het Pastoraal Team ontwikkeld wordt.
We leren als Parochiebestuur en Pastoraal Team hoe we
samen de verantwoordelijkheid delen ten dienste van
de velen in Heeswijk - Dinther - Loosbroek - Berlicum/
Middelrode die aan onze zorg zijn toevertrouwd.
Niet alleen de regelmatige kerkgangers maar ook al die
andere mensen die met vallen en opstaan door het leven
gaan.
We willen ook gedurig leren hoe we in een sterk
veranderende samenleving de boodschap van Jezus, die
boodschap van geloof, hoop en liefde, operationeel
kunnen maken zodat het gros van de mensen hieraan
iets heeft voor hun alledaagse bestaan. Daar gaat het
tenslotte om.
We willen elkaar helpen om goed door het leven te gaan
wat betekent dat we instaan voor elkaar en elkaar tot
vrede brengen.
We willen elkaar ook stimuleren om over eigen grenzen
heen te kijken, te zien wat er in de wereld verbeterd kan
worden en hieraan ons steentje bijdragen.
En dan blijft er altijd nog dat mysterie van God… dat je
stil maakt.
 
Uw parochiebestuur staat klaar…

Pastoraal Team
 
Het Pastoraal Team (PT) van de Augustinusparochie
bestaat uit de pastores Joost Jansen o.praem en pastor
Isabel van Baal. Daarnaast is catechist Jeannette Dekker
als pastoraal assistent werkzaam. Joost Jansen is de
voorzitter en Jeannette Dekker de vice-voorzitter.
Zij leidt de vergaderingen.
Parochiecoördinator Petra van Rijsingen, werkzaam op
parochiecentrum De Rots, is toegevoegd aan het PT. 
Voor de vieringen zijn ook prior Frank van Roermund o.
praem en pater Peter Damen o.praem beschikbaar.
Het Pastoraal Team vergadert maandelijks.
Naast de pastores hebben enkele parochianen uit de
vier geloofsgemeenschappen zitting in het PT.
Uit Berlicum/Middelrode is dat Gerard van Schijndel, uit
Dinther zijn dat Ria van Hemmen en Pauline Suiker, uit
Heeswijk is dat Tilly van Lankveld en uit Loosbroek Ria
van der Wijst en Martien van Boxmeer.
Het PT werkt vanuit de taakvelden liturgie, catechese,
diaconie, communicatie en parochieopbouw. 
Deze taakvelden zijn onderverdeeld in werkgroepen met
vrijwilligers vanuit de diverse locaties.
Vanuit de pastorale inhoudelijke koers heeft het PT tot
taak initiatieven te ontplooien en gelovigen te inspireren
en te activeren.
Alle leden van het PT hebben zitting in een of meer van
bovengenoemde taakvelden. Allen zijn verantwoordelijk
voor parochie-opbouw.
Onder liturgie vallen o.a. alle vieringen in de Augustinus
parochie en het vieringenrooster .
Onder catechese vallen o.a. de volwassencatechese (bij
de voorbereiding op de doop) en kindercatechese (bij de
voorbereiding op communie en vormsel, gastlessen op
school).
Onder diaconie valt alles wat te maken heeft met zorg
om de medemens, dichtbij en verder weg.
De maandelijkse Nieuwsbrief in weekblad De Brug, de
artikelen in DeMooiBernhezeKrant, dit parochieblad en
de website vallen onder communicatie.
Onder parochieopbouw vallen o.a. de thema-avonden
die de parochie enkele keren per jaar organiseert.
In het parochieblad van september vertellen wij u meer
over de verschillende taakvelden met werkgroepen.
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Ja is ja, nee is nee
Beloofd, is beloofd
 
Zo begint een christelijk kinderliedje.
Al jong mogen de kinderen leren dat wanneer je iets belooft
dat je het ook na moet komen.
Dit parochieblad leest u rondom Hemelvaart. Nadat Jezus
gekruisigd was, is Hij een aantal keren verschenen. Eerst aan
de vrouwen en later ook aan zijn leerlingen. Bij een verschijning
doet Jezus een belofte: ‘Ik zend jullie wat mijn Vader heeft
beloofd. Jullie moeten in de stad blijven totdat je wordt toege
rust met kracht van boven’ (Lucas 24,49).
Het liedje gaat verder met: ‘Jezus wil je helpen’.
Dat is de belofte die Jezus aan ons doet, Hij wil ons helpen. Met
Pinksteren komt die belofte uit, de leerlingen ontvangen de
Heilige Geest. Ze zijn weer vol goede moed en spreken in
verschillende talen.
De Heilige Geest is er ook voor ons. In ons mag er een kracht
zijn waardoor je voelt dat je het niet alleen hoeft te doen. We
krijgen de gave van de Geest. In de brief aan de Galaten
(5,22-23) lezen we over de gaven van de Geest: ‘De vrucht van
de Geest zijn liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid
en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing’.
De Heilige Geest helpt ons in het leven en kan ons kracht geven.
Zo kunnen we met ‘spirit’ door het leven gaan. Het vuurtje in
ons laten branden, groter later worden en doorgeven. Zo
gaven we het vuur door aan de vormelingen, want op 18 mei
mochten zij het vormsel ontvangen. De afgelopen maanden
hebben zij zich voorbereid.
De vormelingen hebben hard gewerkt in het projectboek, we
hadden mooie gesprekken met elkaar over geloven en wat dit
voor je betekent. Bovendien hebben zij zich ingezet voor hun
naaste. Want geloven is niet alleen spreken, maar ook doen!
We hebben met elkaar genoten van een mooie abdijdag. Daar
hoorden we verschillende motivaties/vuurtjes van de gasten
over de keuzes in hun leven.
Op de vraag waarom de vormelingen gevormd wilden worden,
kwamen verschillende antwoorden. Een gedeeld antwoord is
dat ze vertrouwen dat God altijd met hen is.
En dat is de belofte die God aan ons doet. En beloofd is beloofd.
Een zalig Pinksteren gewenst!
 
Pastor Isabel van Baal

 2 Parochiebestuur-Pastoraal Team
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 4 Ziekenbezoekwerk-Lichtpunt
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12 Dinther
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14 Loosbroek
15 Jeugdkoor-Doopsel-Kinderhoekje
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Ziekenbezoekwerk
 
Sinds ongeveer 15 jaar ben ik vrijwilliger van de zieken
bezoekgroep van onze geloofsgemeenschap.
Ik vind dit mooi werk. Het geeft mij veel voldoening om
de medemens in zijn kwetsbaarheid bij te staan en er
samen met regelmaat een fijne ontmoeting van te
maken. In de voorgaande jaren heb ik al veel mensen
bezocht, soms tot de dood ons scheidt. Ik ga nu vertellen
over de mensen die ik momenteel bezoek. Omwille van
de privacy heb ik de namen veranderd.
 
Om de 4 weken kom ik bij Anton, die dementie heeft.
Anton praat nog maar weinig. Hij is ook al vele jaren
slecht ter been. Hij ontvangt mij met een brede glimlach.
Als het goed weer is, ga ik wandelen met hem in de
rolstoel. Onderweg vertel ik wat er te zien is of wiens huis
we passeren, als ik denk, dat Anton de bewoners ook
kent. Of ik vraag iets aan Anton. Hij geniet ervan.
Als het geen fijn weer is om naar buiten te gaan, doen
we thuis een spelletje. Een gesprek met hem voeren, is
niet meer mogelijk.
 
Ook kom ik om de 4 weken bij Marinus, die Parkinson
heeft. Hij is wankel ter been en wat vergeetachtig. We
buurten samen ruim een uur onder het genot van een
kop thee en een lekkere koek en dat is iedere keer weer
gezellig.
 
En zo kom ik bij Rietje. Zij is geboren in Utrecht en heeft
in verschillende steden gewoond. Sinds ongeveer 3 jaar
woont ze in ons dorp. Ze heeft geen contact met de
dorpsgenoten. Alleen haar 2 dochters komen om de
paar maanden op bezoek en sporadisch één vriendin.
Omdat het wonen hier goedkoper is dan in de stad, is ze
in ons dorp terecht gekomen. Rietje heeft chronische
leukemie en is daardoor vaak moe. Van fietsen wordt ze
te moe. Haar auto is afgekeurd met de A.P.K. Daarom
komt ze haar huis niet uit. Boodschappen en andere
dingen worden thuis gebracht; ze worden aan de voor
deur afgegeven.
Er komt dus zelden iemand over de vloer bij haar. Ze is
blij als ik kom en samen buurten we wat. In haar huis
wordt zo te zien nauwelijks gepoetst en opgeruimd. Haar
ziekte verwaarloost ze door geen medicijnen te nemen
en niet regelmatig naar de dokter te gaan. Ik vind dit wel
een extreme situatie. Ik heb ook de taak om te signaleren
en indien nodig hulp in te schakelen. Ik ga dit bespreken
met Ons Welzijn en/of Lichtpunt of we misschien wat
meer voor haar kunnen betekenen.
 
Een ziekenbezoekgroepvrijwilliger

Hulpdienst Lichtpunt HDL
 
Hulpdienst Lichtpunt is in 2006 gestart vanuit de kerken
(katholiek en protestant) in HDL (Heeswijk-Dinther-
Loosbroek) om te kunnen voorzien in hulpvragen van
minder draagkrachtigen. Want ondanks alle goede
voorzieningen in onze samenleving zijn er mensen die
(nog) niet de juiste hulp ontvangen.
 
Onze eerste actie was de KERSTPAKKETTEN ACTIE.
De inwoners van HDL brengen zelf samengestelde of
gekregen kerstpakketten naar de kerken in de week voor
Kerstmis en de leden van de werkgroep Lichtpunt
brengen ze bij de gezinnen die moeten leven van een
uitkering.
 
Enkele jaren later is er ook de PAASPAKKETTEN ACTIE 
bij gekomen. Hiervoor houden we een inzamelingsactie 
van levensmiddelen in een van de supermarkten in HDL,
geholpen door de kinderen die dat jaar hun vormsel
doen. Voor deze actie krijgen we ook levensmiddelen en
geld van diverse instanties uit HDL.
 
Om te voorzien in hulpvragen van materiële aard;
huisraad, witgoed, kleding, fietsen e.d. zijn we gestart
met LICHTCIRKEL. Dit is een kring van actieve inwoners
van HDL, die we bereiken via hun e-mailadres. Soms
krijgen wij ook hulpvragen om technische klussen in en
om huis op te knappen.
 
LICHTPUNT wil mensen helpen om zelf hun weg te
zoeken en met hen een stukje mee te gaan. Zodat ze
daarna weer in staat zijn zelfstandig verder te gaan.
* Wij begeleiden mensen naar instanties; gemeente,
huisarts, ziekenhuis, maatschappelijk werk en helpen
gezinnen met verhuizen, woning schoonmaken, afval
naar de stort brengen, in de tuin werken, het regelen van
parkeerkaarten etc.
* Soms krijgen we geld van particulieren of instanties uit
HDL om een dagje uit te regelen voor kinderen, waarvan
de ouders geen geld hebben om op vakantie te gaan.
* We rijden wekelijks met mensen die geen vervoer
hebben naar de voedselbank om hun voedselpakket op
te halen.
* Wanneer mensen hiervoor in aanmerking komen,
verwijzen we hen door naar SCHULDHULPMAATJE voor
schuldsanering.
 
De pastors uit onze parochie willen graag een luisterend
oor bieden aan mensen die er zelf even niet uitkomen.
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Onder de toren...
 
In gesprek aan de keukentafel met Bart en Susanne
Haerkens, vrijwilligers in geloofgemeenschap Heeswijk.
Hun huis aan de Streepen, waar ze met hun drie mooie
kinderen wonen, staat net over de grens van Heeswijk
in Dinther.
Susanne komt van oorsprong uit Rosmalen en is daar
opgegroeid in een katholiek gezin waar het normaal was
dat je werd gedoopt, je Eerste Heilige Communie deed
en je Heilig Vormsel ontving.
Bart is geboren en getogen in Heeswijk-Dinther. Hij
woonde met zijn ouders een tijdlang bijna naast de
Heeswijkse kerk. Vooral door zijn oma werd Bart positief
beïnvloed in zijn geloof. Toen de pastoor kwam vragen
of hij misdienaar wilde worden zei Bart ja en zat oma vol
trots in de kerk. Oma en opa maakten veel mee, zo
verloren ze 5 kinderen. Toch bleef oma positief. De
kracht hiervoor haalde ze uit haar geloof. Daarmee is zij
eerst voor Bart en later ook voor Susanne een voorbeeld.
Al tijdens hun verkeringstijd bezochten ze samen de
kerkdienst en ze zijn bewust voor de kerk getrouwd
omdat ze in hun geloof een meerwaarde voor hun   
dagelijks leven vinden. Hun drie kinderen zijn gedoopt,
deden hun communie en vormsel en waren alle drie een
tijd misdienaar.
 
Susanne is wijkverpleegkundige in Schijndel. Tijdens
haar werk ervaart ze de waarde van haar geloof, zeker
in gesprekken met cliënten die in een moeilijke of laatste
fase van hun leven zijn. Ze neemt hier dan ook de tijd
voor.
Bart is leraar aardrijkskunde en vertrouwenspersoon op
gymnasium Bernrode in Heeswijk en is vorig jaar met
enkele leerlingen, in het kader van Operatie Injectie, naar
India geweest om projecten van de Stichting Medisch
werk Mumbai van het echtpaar Van de Bilt te bezoeken.
Deze reis heeft veel indruk gemaakt, vooral door de
kracht en positiviteit die de mensen in India uitstralen.

 
 
'Als kind zette ik wel eens een theemuts op mijn hoofd, en dan vroeg ik mijn moeder: 'Hoe oud
moet je zijn om priester te worden?' 'Vierentwintig,' zei ze.
'Vierentwintig priester, vijfentwintig pastoor, zesentwintig deken, zevenentwintig bisschop,
achtentwintig paus.'
'Wat verbeeld jij je wel?' zei ze. Ze vond het hoogmoed, of zoiets.'
 

Nadat Huub Oosterhuis met Rome in conflict raakte over het verplichte celibaat, kwam hij buiten de 
officiële kerkorde te staan. Hij begon een kerk waarin hij zelf paus werd.
Marc van Dijk beschrijft in dit boek de vele meningsverschillen, inzichten en wonderlijke paradoxen uit het tach
tigjarig leven van Huub Oosterhuis.

 
Als vrijwilligers in de parochie zijn ze actief als gastouders
bij de huwelijksvoorbereiding maar al bijna twee jaar
werkloos omdat er steeds minder kerkelijke huwelijken
gesloten worden.
Bart is vier jaar vicevoorzitter geweest van het kerkbe
stuur in Heeswijk en is sinds 2011 lector.
Susanne neemt deel aan de gespreksgroep "Geloven
Nu", een gespreksgroep waar naar aanleiding van Bijbel
teksten een vertaling gemaakt wordt naar het dagelijks
leven.
 
Samen vinden ze in hun geloof de basis voor het dagelijks
leven, zoals gastvrijheid, niet gauw oordelen over iets of
iemand en het steun vinden in moeilijke tijden.
Naast hun werk en hun drukke gezinsleven is Bart lid
van de leesclub Heren Die Lezen (HDL).
Samen met hun kinderen maken ze graag verre reizen
om andere culturen te ervaren.
 
 
Bart en Susanne, wat de toekomst jullie ook brengen
moge, hopelijk blijven jullie betrokken bij de geloofs-
gemeenschap Augustinus.

Voor u gelezen
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Vormsel & Abdijdag
 
De voorbereidingen van het Vormsel waren een hele
leuke ervaring. We hebben er verschillende dingen
geleerd en besproken. Ook deden we leuke activiteiten.
 
We hadden bijvoorbeeld een Abdijdag.
Daar waren drie bijzondere gasten die allemaal hun
eigen verhaal hadden.
Hans kwam vertellen over zijn baan bij de gevangenis,
Joep over hoe het is om te leven met een spierziekte en
Helma over Bernadette die Maria in Lourdes meerdere
keren zag.
 
Isa en Mirte

Loosbroek   Heeswijk-Dinther

Dani Hanegraaf   Eva Haeve
Marit van Heck   Mirte Hastenberg
Boaz Martens   Youri vd Hurk
Niels van Zandbeek   Femke v Lankvelt
Sofie van Zoggel   Isa de Mol
    Luuk Schouten
Berlicum/Middelrode   Sien Verhallen
    Guusje Wijgergangs
Fabian Franssen   Danique v Zutphen
Eline ten Horn   Isa van Zutphen
Ghislaine ten Horn    
Jelle van Lieshout    

Vormelingen 2019
 

Voorbereidingen op de Eerste Communie
Heeswijk
 
Zondag 26 mei hebben 13 kinderen in Heeswijk hun
Eerste Communie gedaan.
Wij nemen jullie graag mee in de voorbereidingen naar
deze bijzondere dag.
Op woensdag 27 februari zijn we met alle communican
ten en heel groep 4 van het Mozaiëk naar Bakkerij
Doomernik geweest om daar broodjes te maken, af te
bakken, koekjes te bakken en een worstenbroodje te
eten. We kregen alle broodjes en koekjes mee naar huis
om dit thuis te delen met onze familieleden.
's Avonds was in de kerk de poortbijeenkomst van het
brood delen. Samen met Isabel hebben we gepraat over
het dekken van de tafel en het delen van het brood.
 
Woensdag 10 april kwamen we met alle communicanten
van Heeswijk, Dinther, Loosbroek, Berlicum en Middel
rode samen om een palmpasenstok te maken.
Isabel vertelde over de betekenis van vaste attributen:
Kruis staat symbool voor het kruis waarop Jezus stierf;
Groene takjes zijn symbool van de intocht in Jeruzalem;
Bij de haan van brood staat het brood van het haantje
symbool voor het breken en verdelen door Jezus van het
brood bij het laatste avondmaal (Witte Donderdag). De
haan staat symbool voor de haan die één keer (volgens
Marcus ook nog een keer ter waarschuwing) kraaide
nadat Petrus drie keer had gezegd dat hij Jezus niet
kende (Goede Vrijdag);
30 rozijnen staan symbool voor de 30 zilverlingen
waarvoor Judas Jezus verried;
12 pinda's verwijzen naar de twaalf apostelen.
 
De kinderen hadden goed opgelet want tijdens de mooie
Palmpasenviering wisten de kinderen nog heel goed te
vertellen wat alles betekende.
Daarna zijn de kinderen naar Laverhof gegaan om daar
hun Palmpasenstok aan iemand te geven die wel een
steuntje in de rug kan gebruiken.

Travis van der Aa Elise Koster
Beau van Cauter Kyra Lemmens
Suze Engelen Fleur Steenbakkers
Dieke van Grinsven Lars Toemen
Mads van Jaarsveld Sven van de Ven
Maran Ketelaars  

Communicanten
Berlicum/Middelrode
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De Willibrorduskerk:
wat mis ik als er geen mis meer is?

Er werd al heel lang over gesproken, maar nu is de
onttrekking aan de eredienst van onze Willibrorduskerk
een stap dichterbij gekomen. Wanneer dat precies zal
gebeuren, is nog niet bekend, maar de procedure hier
voor is in gang gezet: er komt immers heel veel bij kijken.
Om iedereen hierover te informeren en te betrekken bij
de voorbereidingen hierop, waren alle parochianen per
brief uitgenodigd voor een bijeenkomst op 13 maart. Het
werd een bewogen avond, maar dat kan ook niet
anders…
'Wat mis ik als er geen mis is?', een vraag die pastor Joost
Jansen aan ons voorlegde om te focussen op de kern van
de zaak. In kleine groepjes ging men aan de slag en de
weerslag van de opmerkingen laten een bemoedigend
en hoopvol beeld zien van de (gelovige) bewogenheid
van de mensen.
Saamhorigheid: een woord dat veel gehoord werd.
Gemeenschapsgevoel. Contacten met mensen met de
zelfde overtuiging. ‘Een moment van bezinning, een
rustmoment, stabiliteit.’ ‘Ik moet naar de kerk, ik kan het
niet laten.’ ‘Ik weet zelf niet waarom. Ik heb voldoening
als ik geweest ben.’ ‘Nabijheid van God en dat Woord van
God in het Nieuwe Testament.’ ‘De kerk loopt als een
draad door ons leven en geeft een stuk vertrouwen.’
‘Het is een traditie van ons katholiek zijn, we komen
ergens vandaan en gaan ergens naar toe.’ ‘We ontvangen
de sacramenten en door de preek krijgen we een richting
aangeboden.'
Nog meer reacties: 'Het gebouw straalt rust uit, zo ook
de mis.' 'Misschien is het nostalgie en geschiedenis.' 'Als
er geen mis meer is, mis ik ook het klokkengelui!' ‘Ik mis
dan geestelijk voedsel en de rust die het me geeft.'
Natuurlijk zijn er ook mensen voor wie het gaan naar de
kerk afgedaan heeft (maar die gelukkig wel de moeite
hebben genomen om naar deze avond te komen). Of die
slechts komen voor speciale gelegenheden zoals een
uitvaart. Zij missen dan weinig. Maar toch is het fijn als
het kerkgebouw blijft bestaan.
En dan waren er ook nog de nuchtere opmerkingen: 'Er
zijn overal missen al is het niet in onze oude parochie,
wie/wat let je om te gaan?' Bedankt iedereen die zich zo
frank en vrij heeft uitgesproken!

Tijdens de rest van de avond werd informatie gegeven
en konden persoonlijke gedachten worden gedeeld.
Daarnaast moest er ook aandacht worden besteed aan
meer praktische zaken.
Bij zo’n grote stap moeten allerlei belangrijke zaken
zorgvuldig geregeld worden zoals het interieur en de
kunstschatten, de speciale laatste viering in de kerk en
natuurlijk de zorg voor onze vrijwilligers in de vele
werkgroepen.
Om alles zo goed mogelijk voor te bereiden zijn we
intussen gestart met project-werkgroepen. Aan de
aanwezigen van die avond werd gevraagd om mee te
denken en mee te werken aan die voorbereidingen en
zich in te schrijven voor zo’n werkgroep. Daar werd goed
gehoor aan gegeven en dat is mooi: ook deze laatste zorg
voor onze kerk is immers iets van ons allemaal.
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 za 01 juni  Berlerode  15.00 uur  Eucharistieviering
   Heeswijk  19.00 uur  Eucharistieviering
 zo 02 juni  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering
   Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering
   Heeswijk  11.00 uur  Kinderkerk

 za 08 juni  Berlerode  15.00 uur  Eucharistieviering
 Pinksteren  Heeswijk  19.00 uur  Eucharistieviering
 zo 09 juni  Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering
 1e Pinksterdag  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering / Dankviering Vormsel voor alle vormelingen
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering
 ma 10 juni  Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering
 2e Pinksterdag      

 za 15 juni  Berlerode  15.00 uur  Woord- en Communieviering
   Heeswijk  19.00 uur  Woord- en Communieviering
 zo 16 juni  Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering / Dankviering Eerste Heilige Communie 
    Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 za 22 juni  Berlerode  15.00 uur  Eucharistieviering
    Heeswijk  19.00 uur  Eucharistieviering / Dankviering Eerste Heilige Communie
 zo 23 juni    Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering / Dankviering Eerste Heilige Communie
   Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering 
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering / Dankviering Eerste Heilige Communie

 za 29 juni  Berlerode  15.00 uur  Woord- en Communieviering
    Heeswijk  19.00 uur  Eucharistieviering
 zo 30 juni  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering
    Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering / Openluchtviering op Den Dolvert

 za 06 juli  Berlerode  15.00 uur  Eucharistieviering
   Heeswijk  19.00 uur  Eucharistieviering 
 zo 07 juli  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering 
   Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering  
   Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering

 za 13 juli  Berlerode  15.00 uur  Woord- en Communieviering
   Heeswijk  19.00 uur  Eucharistieviering
 zo 14 juli  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering  
    Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering / Donatusviering
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering  

 za 20 juli    Berlerode  15.00 uur  Woord- en Communieviering
   Heeswijk  19.00 uur  Woord- en Communieviering
 zo 21 juli   Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering 
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering 

 za 27 juli    Berlerode  15.00 uur  Eucharistieviering  
   Heeswijk  19.00 uur  Eucharistieviering 
 zo 28 juli  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering 
    Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering  
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

Overzicht vieringen Parochie Heilige Augustinus
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 za 03 aug  Berlerode  15.00 uur  Eucharistieviering
   Loosbroek  19.00 uur  Eucharistieviering
 zo 04 aug    Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering
   Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering 

 za 10 aug   Berlerode  15.00 uur  Woord- en Communieviering
   Heeswijk  19.00 uur  Eucharistieviering
 zo 11 aug   Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering 
   Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering 
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 za 17 aug    Berlerode  15.00 uur  Woord- en Communieviering
   Heeswijk  19.00 uur  Woord- en Communieviering  
 zo 18 aug    Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering 
   Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 za 24 aug    Berlerode  15.00 uur  Eucharistieviering
   Heeswijk  19.00 uur  Eucharistieviering
 zo 25 aug   Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering 
   Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering 
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 za 31 aug  Berlerode  15.00 uur  Eucharistieviering
   Heeswijk    Geen viering
 zo 01 sept  Berlicum/Middelrode    Geen viering
   Loosbroek    Geen viering
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering / Eén viering voor de hele parochie ivm Parochiedag
 

Pastoraal spreekuur
 
Beste Parochianen,
Met ingang van week 22 zal ik wekelijks pastoraal
spreekuur houden op de maandagochtenden,
van 09.30 tot 11.30 uur op Parochiecentrum De Rots
in Berlicum.
We kunnen dan gewoon even bijpraten, over luchtige
maar ook over serieuze zaken die het dagelijks leven
aangaan.
U bent van harte welkom!
 
Pastor Frank van Roermund o.praem.

Parochiedag 1 september 2019
 
De Parochie organiseert een feestelijke Parochiedag
voor alle parochianen op 1 september. De dag begint
met  een parochiebrede eucharistie viering om 10.45
uur in Dinther. Bij mooi weer is een openluchtviering
in de Ontmoetingstuin links achter de kerk gepland.
Is het weer niet betrouwbaar dan vieren we samen in
de Sint Servatiuskerk.
Na de viering zijn er koffie of thee en broodjes. Voor
de nadere invulling denken we aan het gezamenlijk
werken aan een bouwwerk van allerlei materialen met
groepjes jong en oud, aan het geven van uitleg over
‘Groot Servaes’, aan het beklimmen van de toren met
uitzicht op ‘Groot Servaes’ en het luisteren naar het
optreden van een of meer koren.
Om 14.00 uur beëindigen we de Parochiedag.
 
De Locatieraad Dinther moet het programma nog
concreet uitwerken maar nodigt de parochianen van
de gehele parochie nu al uit. Wees welkom.
 
Vervoer nodig? Neem contact op met de eigen locatie.

Pinksteractie 8 en 9 juni
 
In onze kerken wordt in het Pinksterweekend op 8 en
9 juni gecollecteerd voor de Nederlandse missionaris.
Het is alleszins de moeite waard om mee te doen.
Op www.weeknederlandsemissionaris.nl kunt u
nadere informatie vinden.
Steun de collecte. Uw hulp maakt het verschil! 

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.
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Naastenliefde is: geen geld geven aan
iemand met schulden
 
Stel dat u van een gezin in uw omgeving vermoedt dat
er financiële problemen zijn. Het zijn aardige mensen en
u wilt ze graag helpen. Wat doet u? Het klinkt misschien
niet logisch, maar geld geven is niet de oplossing.
Mensen met schulden hebben een ander nodig om
vervolgens samen hun schuldenprobleem effectief aan
te pakken. Zij hebben iemand nodig die een luisterend
oor biedt en zonder verwijten praktisch helpt.
 
Door stress de grip kwijt
Geldzorgen veroorzaken zoveel stress dat veel mensen
niet meer helder kunnen denken. Ze verliezen het
overzicht over hun geldzaken. Zelfs iets eenvoudigs als
het openmaken van de post kan emotioneel te belastend
worden. En zo raken ze steeds verder in de problemen.
Geld geven heeft dan net zo weinig zin als een opgeheven
vingertje. Veel effectiever is begeleiding door een des
kundige en goed opgeleide vrijwilliger.
 
Een maatje helpt
Een maatje helpt hun om alle inkomsten, uitgaven en
onbetaalde rekeningen op een rij te zetten. Wie weer
overzicht heeft en een plan om de schulden af te betalen,
heeft veel minder stress. Dan komt er ruimte om te leren
hoe je dat overzicht houdt en om samen na te denken
over het eigen financiële gedrag. Mensen die niet sparen,
impulsief met geld omgaan en hun administratie niet
goed bijhouden lopen namelijk veel meer kans op
(nieuwe) betalingsproblemen dan mensen met een laag
inkomen.
Een maatje heeft ook tijd voor een luisterend oor. Wie
heeft daar geen behoefte aan als hij in de problemen zit?
 
Diaconie en SchuldHulpMaatje
Samen met SchuldHulpMaatje helpt diaconiegroep
Lichtpunt HDL mensen werkelijk om hun financiële
problemen de baas te worden door een jaarlijkse onder
steuning.
 
Uit de schulden
Voor de mensen die bij SchuldHulpMaatje hebben
aangeklopt, is de hulp van de maatjes niet in geld uit te
drukken. ‘Ik huilde van geluk toen ik John als maatje
kreeg. Het is fantastisch dat hij me wil helpen bij mijn
administratie. Hij is mijn steun en toeverlaat. Echt een
kanjer,’ zegt K., die nog geen schulden had, maar niet
wist hoe hij dat zo moest houden.

Miva 2019: Elk kind mag meedoen
 
Op 24 en 25 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte
plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder
project: “Auto bezorgt meisjes weer een toekomst”. Voor
de meisjes in Kameroen is gezondheidszorg en onder
wijs onbereikbaar. Vervoer is hier van levensbelang.
Zuster Clementine vangt meisjes op in het opvangcen
trum in Bangang. Een sober klooster, zonder stromend
water, zonder toilet, soms met elektriciteit. De meisjes
krijgen hier les zodat ze later werk kunnen vinden.
Zuster Clementine bezoekt daarnaast ook kansarme
gezinnen en kinderen in bijvoorbeeld Bafoussam. “De
auto brengt ons dicht bij de families en gemeenschap
pen. Een auto is noodzakelijk om dit werk te doen.”
In Kameroen zijn er gelukkig meer mensen als zuster
Clementine. Voor hen zijn er in 2019 nog zes auto’s nodig.
Helpt u ze op weg met uw donatie?
Geef gul tijdens de collecte op 24 of 25 augustus.
Bent u dat weekend toevallig niet in de kerk dan kunt u
natuurlijk ook een gift doneren op NL42 INGB 0000 0029
50 t.n.v. MIVA Den Bosch.
Meer weten? Ga naar www.miva.nl.

 
In Bernheze zijn ongeveer 15 SchuldHulpMaatjes actief.
Daar zijn ook mensen uit deze kerk bij. Deze vrijwilligers
maken het verschil in het leven van mensen die het niet
meer zien zitten. Het is een vrijwilligerstaak die veel
voldoening geeft.
 
Informeer gerust bij coördinator Harry Vos, email: shm.
hvos@gmail.com of het misschien iets voor u is om
SchuldHulpMaatje te worden.
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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

Sacramentsdag
 
De kerk in Middelrode heeft officieel als naam de kerk
van het Allerheiligst Sacrament.
Sacramentsdag, ook wel genoemd het Hoogfeest van
het Allerheiligst Sacrament, valt op de tweede donder
dag na Pinksteren. Dit jaar dus op 20 juni en dat wordt
op zondag 22 juni in de kerk gevierd.
Op dit feest wordt gevierd dat Jezus Christus zich in de
gedaante van brood en wijn aan de gelovigen wil geven
als voedsel en voortdurend onder de mensen wil blijven
door middel van zijn waarachtige tegenwoordigheid in
de geconsacreerde offergaven.        foto: BHIC, Collectie Abdij van Berne

28 april Mico van der Horst bijgenaamd Linders

  8 maart Johanna van Zoggel-van Amstel  64 jaar
14 maart Corrie Priems-Moonen  79 jaar
28 maart Jet van de Veerdonk 94 jaar

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

 
Door de dood hebben we afscheid genomen van:

Proficiat
 
Vanaf deze plaats feliciteren wij Ad en Nel van Kreij van
harte met hun welverdiende koninklijke onderscheiding,
opgespeld door burgemeester Jan Pommer op 26 april
tijdens de jaarlijkse lintjesregen.
Beiden zijn al jarenlang heel actief bezig binnen onze
geloofsgemeenschap. Ze hebben samen de huwelijks
voorbereidingsgroep opgericht. Ad was mede oprichter
van de avondwakegroep en als lid van de parochiële
ziekenbezoekgroep hebben ze samen zeer veel zieken
bezocht. Ad was lector/medevoorganger en Nel zie je
met regelmaat in de kerk als zij haar kosterwerkzaam
heden uitvoert.
Ook buiten onze geloofsgemeenschap zijn zij actief voor
mensen die zorg of een luisterend oor nodig hebben.

 
Sinds wanneer is de kerk van het Allerheiligst Sacrament
in Middelrode?
Al sinds 1454 hadden de mensen in Middelrode de
mogelijkheid om de zondagsdienst bij te wonen in hun
eigen parochiekerk. Het was dan wel geen kerk, maar
een kapel die stond aan de Kapelstraat in Middelrode.
Deze kapel was toegewijd aan Sint Cornelius en aan Onze
Lieve  Vrouw.
Na de vrede van Munster is de kapel ingericht als school
en omstreeks 1830 afgebroken. Alleen de klok bleef
behouden. Deze klok is na vele omzwervingen in maart
1948 weer terug gebracht naar Middelrode en hangt
sindsdien in het torentje van de Sacramentskerk.
 
Pas in 1950 kreeg Middelrode weer een eigen kerk. Dat
gebeurde nadat het dorp, dat buitengewoon zwaar te
lijden had gehad van de oorlog, weer geheel opnieuw
was opgebouwd. Na jaren van overleg en vergunningen
aanvragen werd op 18 juli 1949 de eerste steen gelegd.
De kerk, gebouwd met wederopbouwgeld, financiële
bijdrage kerkbestuur Berlicum en financiële bijdrage en
de inzet van de parochianen, werd op Sacramentsdag
8 juni 1950 ingezegend. Een droom werd werkelijkheid
voor veel inwoners van Middelrode.
 
De kerk is ontworpen door architect Jan Strik volgens de
principes van de Bossche school. De bakstenen kerk
werd uitgevoerd in basilicastijl en heeft een dakruiter als
klokkentoren.
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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

19-02-2019 Rieky Martens 71 jaar
28-02-2019 Nellie de Groot-Henst 89 jaar
09-03-2019 Bert van Kessel 84 jaar
18-03-2019 Cor van Doorn 85 jaar
23-03-2019 Toon Wijgergangs 90 jaar
31-03-2019 Jan Lucius 79 jaar
06-04-2019 Martien van Cleef (uit Erp) 87 jaar
29-04-2019 Riekie Megens-Vogels 75 jaar
06-05-2019 Ad van de Koevering 74 jaar

 

Wij namen afscheid van

Mogen zij voortleven in vrede en geluk bij God.

24-03-2019  Maike van de Ven
28-04-2019  Damon van Uden
28-04-2019  Ries Huijden

Gedoopt zijn

Van harte gefeliciteerd!

Eerste Communie
Lise van Alebeek, Tim Blokx, Lana de Bruijn, Elin de
Bruijn, Saar Kuijpers, Koen van Lieshout, Thijmen Loos,
Saar van der Pasch, Izabela Tomczyk, Jade Verkuijlen, Juul
Verkuijlen, Pim Vermeulen, Tim van Zutphen, Daan van
Zutphen, Jurre Luijten en Gijs Meijer deden op zondag
12 mei hun Eerste Communie.
Van harte gefeliciteerd!

Oproep
Volgend jaar als uw kind naar groep 4 gaat, dan kan uw
kind deelnemen aan het Eerste Communie project van
de Dintherse kerk.
Nu zijn wij dringend op zoek naar nieuwe Communie
werkgroepsleden. We zouden het leuk vinden als er een
paar ouders zijn die zich zouden willen aanmelden om
deel te komen nemen aan de werkgroep.
Het is maar een paar uurtjes werk per maand, en je kunt
er zoveel kinderen een leuke avond/dag mee bezorgen.
Mocht je interesse hebben of vragen, meld je dan bij
Annemarie van Aarle amvanaarle@hvamotoren.nl of
06-50670827.

Uitloting obligaties 2019
In 2009 heeft het parochiebestuur van de St. Servatius
parochie te Dinther een obligatielening uitgegeven voor
de restauratie en het behoud van de St. Servatiuskerk.
Notariskantoor Wedemeijer & Dielissen heeft daartoe
op 2 mei 2019 de laatste obligatienummers uitgeloot:
14,20,37,40,55,69,89,97,117,127,141,152,162,176,180,
199,202,213,225,236,240,251,263,281,298,302,305,309,
317,319,321,326,372,374,388,394,401,414,447,451,453,
456,475,478,485,489,491,492,500,514,515,516,517,520,529,562,
566, 571, 572, 581, 583, 593, 594.
Als uw obligatie uitgeloot is kunt u € 50,-- terugkrijgen
als u de obligatie vóór 1 oktober 2019 inlevert bij Jo van
Hemmen, Julianastraat 7 in Dinther.
Een andere mogelijkheid is om dit geld te schenken aan
Stichting behoud kerkgebouw St. Servatius Dinther. Uw
geld wordt dan goed besteed aan het onderhoud van dit
monument. Als u dit wilt, hoeft u verder niets te doen.
Geld blijft nodig
Voor het behoud van de monumentale St. Servatiuskerk
is een instandhoudingplan gemaakt. Naast een bijdrage
van Monumentenzorg moet jaarlijks een bedrag van
€ 30.000,-- bijeen gelegd worden.
Er is een stichting opgericht met het doel financiën te
werven voor het gebouw: “Stichting behoud kerkgebouw
St. Servatius Dinther”. Dit is een algemeen nut beogende
instelling (ANBI). Aldus is het ook mogelijk om voor de
belasting aftrekbare schenkingen te doen.
Voor al uw hulp danken wij u.
Geloofsgemeenschap St. Servatius Dinther.

Onze kerk bestaat 140 jaar
Op 11 augustus 1879 was het zover. Na het leggen van
de eerste steen op Aswoensdag 1877 (14 februari) en na
2½  jaar bouwen was de inwijding door bisschop A.
Godschalk van Den Bosch een feit. Het is nu 140 jaar
later. De kerk staat ondanks de roerige geschiedenis nog
fier overeind. Volgens de Monumentenwacht Noord
Brabant is het gebouw tiptop in orde. 
Dat heeft echt alles te maken met de inzet van onze vele
vrijwilligers van Groot Onderhoud Kerk (GOK).
Deze werkgroep bestaat dit jaar 25 jaar.
Wij feliciteren hen met een hartelijk dankjewel.
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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:heeswijk@parochieheiligeaugustinus.nl / t.a.v.lichtpunt

03 maart 2019  An van Nuland-Aarts 90 jaar
07 maart 2019  Bert van den Berg 88 jaar
31 maart 2019  Sina van Lokven-van Heertum 89 jaar
26 april 2019   Henri Verrijdt 78 jaar

24 maart 2019  Tijn Foolen  

Lief en Leed
Overleden:

Gedoopt:

 

Cunera
 
Hoog boven het priesterkoor, vereeuwigd in glas in lood,
gloriëren de Heilige Willibrordus en Cunera en zien
samen neer op “Heeswijks Schare”. Lang kunnen zij daar
niet meer van genieten, want het PB van de Augustinus
parochie besloot dat de deuren binnenkort dicht gaan,
van ons warme gebouw, waar we ons veilig, thuis en
verbonden voelen.
Cunera is volgens het manuscript over haar leven, in
1881 geschreven door Frater Gerlacus van den Elsen, al
eeuwenlang verbonden met Willibrordus.
Cunera vertrok, zo schrijft hij, in 451 met gezellinnen
vanuit Engeland, voor een boetetocht naar Rome. Op de
terugweg werden de maagden vermoord door de
Hunnen bij Keulen. Alleen Cunera wist met behulp van
de Friese koning Radboud te ontsnappen aan 'n zekere
dood en hij nam haar mee naar zijn kasteel in Rhenen.
Daar deed ze veel goed werk. Ze werd daardoor geliefd,
waardoor de koningin jaloers werd en besloot haar  te
vermoorden. Ze deed dat met de worgdoek, die Cunera
kreeg van haar ouders bij haar afscheid. Aldegonde
begroef haar in de paardenstal.
De paarden van Radboud weigerden de stal binnen te
gaan, toen hij terug kwam van de jacht. Radboud ging
op onderzoek uit en vond het levenloze lichaam van
Cunera en hij besloot haar te begraven op wat nu nog
de Cunera heuvel heet.  Door de vele wonderen die daar
plaats vonden werd het een bedevaartplaats en daarom
werd ze door Willibrordus, de bisschop van Utrecht, in
de 8ste eeuw heilig verklaard, waardoor ze de eerste
Nederlandse vrouwelijke Heilige werd.

In Rhenen ontstond een enorme verering van de Heilige,
die beëindigd werd door de Reformatie.
Haar relieken en verering verhuisden naar Kaathoven.
 

Na de val van Den Bosch
werd de cultus
verplaatst naar Bedaf,
waar de Norbertijnen
een kapel hadden
gesticht en 't patronaat
bezaten.
Na de komst van de
Witheren in Heeswijk,
groeide en bloeide in
Heeswijk haar verering.
Hoogtepunten in haar
verering was de periode
1895 (ingebruikname van
de nieuwe St Willibror
duskerk) en de viering
van haar 15de eeuw
feest in 1954.
Aangespoord door de
krachtige Broederschap
van de Heilige,
stroomden bedevaart
gangers van heinde en
verre, ca.2 eeuwen lang
toe en vonden steun bij
de Heeswijkse Maagd.
Na 1969 verminderde de
belangstelling en in 1985
hield haar verering op te
bestaan.

 
Voor ons rest nu slechts,
om met weemoed haar dagelijkse schietgebedje:
“Heilige Cunera bid voor ons”, met eerbied uit te spreken!
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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

Donatusbedevaart
 
Op zondag 14 juli is om 9.30 uur de viering ter gelegen
heid van de Donatusbedevaart met medewerking van
het gilde St. Barbara uit Dinther en het gildekoor.
Na afloop wordt de vendelgroet gebracht in de parochie
tuin en wordt er daar koffie/thee geschonken voor alle
aanwezigen.
Iedereen is van harte welkom!

Gemengd koor Servanto
 
Op zondag 24 maart hebben de 24 leden van Servanto
herdacht dat hun koor 20 jaar bestaat.
Tijdens de viering in de kerk was er aandacht voor en op
die dag genoten leden, dirigente, pianist en partners van
een lunch bij ’t Venster in Vinkel.
Gedurende al deze jaren luisterde het koor maandelijks
een viering op in onze kerk en soms ook elders.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Als je interesse
hebt, kom dan eens binnenlopen tijdens de repetitie op
woensdag vanaf 19.45 uur in de kerk.

In gesprek met onze oudste kerkganger
 
Harrie Donkers is momenteel met zijn 91 jaar de oudste
kerkganger in onze kerk. Hij komt bijna altijd met de fiets.
Vóór de viering op zondag brengt hij trouw een bezoek
aan het graf van zijn vrouw Nellie, die hij met veel respect
gedenkt. 
Vanaf zijn trouwdag, dat is al bijna 60 jaar geleden, kwam
Harrie in Loosbroek wonen en sindsdien heeft hij zijn
vaste plek in onze kerk. Als kind kreeg Harrie van zijn
ouders al mee, dat bidden belangrijk is en dat je er veel
steun aan kunt hebben, zeker in moeilijke tijden. Vroeger
sloeg je op zondag echt nooit over. Zo herinnert hij zich,
dat hij een keer om 5 uur ’s morgens in de vissersmis
was in de Kruisherenkapel in Uden. Zijn tractor met 2
hooiwagens erachter stond voor de kapel geparkeerd.
 
Harrie vindt het nog altijd fijn om naar de kerk te gaan.
Hij vindt het prima zoals het allemaal gaat: goede voor
gangers, ook leken, de koren doen het goed, er zijn veel
vrijwilligers actief, etc.
Harrie en zijn vrouw waren ook vrijwilliger en momenteel
stelt  Harrie ruimte beschikbaar voor opslag en reparatie
van fietsen voor de fietsenverkoop ten behoeve van onze
kerk. Het contact met anderen voor en na de viering vindt
hij fijn. De 4e zondag van de maand drinkt hij altijd mee
koffie achter in de kerk en buurt dan gezellig.
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Jeugdkoor De vrolijke noot
 
Wie zijn we?
Jeugdkoor De vrolijke noot is opgericht in samenwerking
met Stichting Koorplein.
Bij De vrolijke noot staat plezier in het samen zingen
voorop. Het repertoire is breed zodat het koor kan op
treden bij verschillende gelegenheden b.v. tijdens de
kinderkerstviering, bij de festiviteiten op Koningsdag en
samen met de Communicanten tijdens de Communie
viering in Heeswijk. Ook heeft het koor met andere
kinderkoren enthousiast deelgenomen aan een koren
middag. Nog twee andere korenfestivals staan in de
maand september op het programma. 
 
Voor wie?
Voor alle kinderen uit de groepen 3 of hoger van alle
basisscholen in Heeswijk, Dinther, Berlicum, Middelrode
en Loosbroek. Dirigente Lieke Beirnaert leert tijdens de
wekelijkse repetitie de kinderen niet alleen zingen, maar
ook noten lezen en alles wat daarbij komt kijken. Er wordt
dus een uitgebreide muzikale vorming aangeboden. 
Heel geschikt voor kinderen die graag iets met muziek
doen, maar liever geen instrument willen spelen. 
 
Nieuwe leden gezocht!
Vind je zingen leuk en zou je heel graag met andere
kinderen samen willen zingen?
Geef je dan snel op bij De vrolijke noot.
Of kom gewoon een keertje kijken of meedoen tijdens
de repetitie:
elke woensdag van 18.30 – 19.30 uur in het Willibrord
centrum in Heeswijk.
 

Enthousiaste kartrekkers gezocht.
Wie nu in een koor zingt, is waarschijnlijk ooit in een
kinderkoor begonnen. Daar ontstaat het enthousiasme
voor het samen zingen en wordt de basis gelegd voor de
volgende generatie koorleden.
Zo’n koor kan echter niet zonder een goede organisatie.
We zijn dringend op zoek naar een paar kartrekkers die
willen meewerken aan de opbouw van Jeugdkoor De
vrolijke noot.
Door de taken te verdelen, kan de tijdsbesteding voor
iedereen beperkt blijven.
 
Voor meer informatie over het koor:
Jeannette Dekker
j.dekkerhome@home.nl
tel: 0413-293223
 
Lieke Beirnaert  (dirigent)
liekebeirnaert@gmail.com
tel: 06-53749351

Dinsdag 28 mei 2019 19.30 - 21.00 uur
Dinsdag 25 juni 2019 19.30 - 21.00 uur
Dinsdag 03 september 2019 19.30 - 21.00 uur
Dinsdag 22 oktober 2019 19.30 - 21.00 uur
Dinsdag 26 november 2019 19.30 - 21.00 uur

Doopvoorbereiding
 
Voor ouders die hun kind willen laten dopen zijn er in
onze parochie regelmatig voorbereidingsavonden.
Het zijn gezamenlijke parochiebrede bijeenkomsten.
De bijenkomsten zijn in het parochiecentrum in           
De Rots, Kerkwijk 44a, 5258 KC Berlicum.
U kunt zich aanmelden via het secretariaat van een   
locatie of via het centrale parochiesecretariaat.
 
De voorbereidingsavonden voor de doop zijn op de   
volgende data (bij voldoende aanmelding):

  Ik zweef over de aarde
en dartel in de wind.
Ik voel me zo licht nu
en blij als een kind.
Hoera! 't Is vakantie!
De schoolpoort gaat dicht.
Twee maanden pretpark liggen
stralend in ‘t zicht.
Gedaan nu met blokken,
geen toets meer of test.
Volop nu genieten,
geen pret wordt verpest.
Op weg naar de bergen,
de bossen, de zee
en de stralende zon
gaat natuurlijk met ons mee.

 

 
Gedicht
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Middelrode

Heeswijk

Loosbroek

    Dinther


