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Liturgie - vieren
Vervolg taakvelden pastoraal team
 
Wie kerk zegt, denkt ook aan vieren. Als mensen hun
gevoelens – van angst, droefheid tot super blijdschap –
willen uitdrukken dan zingen ze of ze zijn stil. Dan steken
ze kaarsen aan of ze zitten ‘op hun krent’. Dan steken ze
hun armen uit of maken gebaren van gebed. Als ze het
samen doen dan zie je patronen ontstaan die weer
aanstekelijk kunnen zijn voor anderen. Ze worden ook
in een traditie overgedragen. We noemen dit bij alle
godsdiensten en levensbeschouwingen: liturgie.
Ook onze rooms-katholieke kerk kent een liturgie, een
uitgebreide. Een grote rijkdom aan verhalen, gebeden,
gezangen, riten, symbolen staat ons ter beschikking.
Sommigen vinden de liturgie van vroeger mooi, anderen
vinden die juist te eentonig: er gebeurt zo weinig.
Sommigen willen meer dynamiek in een viering waarbij
anderen het dan weer ‘een kermis’ vinden. Je kunt het
niemand helemaal naar de zin maken.
 
In onze parochie zijn er drie mensen die regelmatig 
samenkomen om te kijken wat voor onze parochie goed
is in de liturgie. Jeannette Dekker, Martien van Boxmeer
en pastoor Joost Jansen vormen binnen het pastoraal
team samen het Taakveld Liturgie. Ze kijken naar de
verdeling van de voorgangers bij de eucharistievieringen
en bij de Woord- en communiediensten. Ze maken een
voorstel voor de verschillende vieringen rond Kerstmis
en in de Goede Week en Pasen.
Ze doen meer: extra accenten worden bij de liturgie
geplaatst zoals de hongerdoeken die we in de voorbije
vastentijd in onze kerken hebben opgehangen. Wanneer
er speciale vieringen zijn zoals bij de parochiedag begin
september, dan doen ze een voorstel. Die voorstellen
komen vaak weer terug in het pastoraal team dat soms
wat kanttekeningen plaatst en meedenkt.
 
Binnen de liturgie hebben veel mensen een eigen plaats
en taak. Denk eens aan de koren! Gregoriaans, gemengd
Nederlandstalig of eerder Engelse liederen, van hoog
kerkelijke gezangen tot liederen die ook in de popmuziek
gezongen worden. De variatie is enorm. Boeiend en
mooi hoe geëngageerd de zangers en zangeressen zijn!
Toch zullen we samen één parochie dienen te vormen:
eenheid in verscheidenheid. Om dat te stimuleren
komen vrijwilligers in de liturgie geregeld samen om
elkaar te ontmoeten en te ondersteunen. Er zijn de
kosters die bemoedigd worden. De lectoren die een keer
per jaar bijeenkomen om zich bij te laten scholen. De
voorgangers in de Woord- en communiediensten die
geïnspireerd hun taak willen verrichten. De mensen die
de avondwake bij een overledene verzorgen. Kortom:
liturgie is altijd in beweging. Liturgie is pas optimaal als
mensen geboeid blijven en God geëerd.

Voorpagina: Interieur kerk Middelrode
Bron: www.kerkfotografie.nl

Vakantie en geloven
 
Tijdens een fietsvakantie in Flevoland en de Noord-Oost
Polder kwamen we o.a. aan in het mooie plaatsje Urk,
gelegen aan het IJsselmeer.
Het bleek er met al die toeristen een gezellige boel te
zijn, mede door het fraaie zonnige weer. Het viel op, dat
hier wel heel veel mensen een kerk binnenliepen. Het
was woensdagmiddag en bijna 14.00u. Een vrouw stond
bij de ingang en nodigde uit voor een samenzang. Wij
waren benieuwd, hoe dat zou zijn en schoven ook in de
kerkbanken.
Ieder kreeg een boekje met 100 liederen erin. De aan
wezigen mochten steeds een verzoeknummer doen en
dat werd dan ingezet met begeleiding van een delegatie
van een jongerenkoor en orgelspel. De aanwezigen
zongen uit volle borst. Wat een geluid kwam daaruit zeg!
Ik keek eens om me heen en telde grofweg 400 mensen.
De kerk zat bijna vol.
Het deed ons denken aan “Nederland zingt”, dat we
weleens op de tv zien. Tussendoor zong het koor apart
een paar liederen en werd er 3x een gedicht voorgelezen.
Het was een indrukwekkend geheel! Dit zou ’s avonds
nog een keer zijn en zo op 8 woensdagen in de zomer.
 
Wat later besloten we nog te eten in Urk en namen plaats
op een terras. Onze aandacht werd gewekt door 2
echtparen van rond de 70 jaar. Zij hadden hun bestelling
gedaan en hadden alvast een drankje gekregen. Na een
tijdje sprak één van hen de serveerster aan, dat ze wel
lang op hun eten moesten wachten. “De schollen liggen
in de frituur” antwoordde deze “en zijn zo klaar”. Na een
minuut of 10 was hun geduld echter op en zei een heer
van het gezelschap op boze toon tegen de serveerster,
dat ze hen aan het lijntje hield. “We moeten nog naar de
kerk”, zei hij “en hebben geen tijd om zolang te wachten”.
Het viertal stond op en verliet zonder de drankjes te
betalen het terras. Anderen op het terras reageerden
afkeurend op deze stampij.
We realiseerden ons, dat er tussen geloven in theorie en
in praktijk brengen een groot verschil kan zitten.
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Oplaadpunt voor duurzame energie
 
De vakantietijd is weer voorbij. Even moesten we niets maar
was er tijd om tot rust te komen en aandacht te geven aan
mensen en dingen waar we vaak niet aan toekwamen. Even
de accu weer opladen en nieuwe energie bijtanken voor als
we weer aan de slag moeten.
Ieder doet dat op zijn eigen manier. Zo krijg ik energie van
wandelen in de natuur en dat hebben we volop kunnen doen
op onze vakantiestek in Oostenrijk.
Waar ik ook altijd energie van krijg, is de viering in de kerk. Het
is voor mij een uur waarin ik me nog meer verbonden voel met
God en met de mensen om me heen en waarin Woord en
Brood me steun en kracht geven voor de week die komen gaat.
Maar ook op vakantie in een ander land vind ik het fijn om aan
de mis deel te nemen.
Dat is nou zo mooi aan onze Rooms-Katholieke Kerk: waar ter
wereld je ook naar de kerk gaat, je kunt altijd meedoen omdat
overal op dezelfde manier gevierd wordt. Ook al ken je de
andere mensen en de taal niet, toch ervaar je met elkaar een
verbondenheid in dat samen vieren.
Die verbondenheid ervaar ik ook tijdens onze gezamenlijke
parochievieringen zoals met Hemelvaart of Oudjaar en ook op
onze eerste Parochiedag op 1 september.
In welke kerk we ook samenkomen, overal kunnen we ons
verbonden voelen met God en elkaar. Het is fijn om samen
met je medeparochianen te bidden, te zingen en na afloop
even een kop koffie met elkaar te drinken.
En ik hoop dat dat straks ook zal gelden voor onze parochianen
uit Heeswijk die vanaf september in stapjes afscheid gaan
nemen van hun eigen kerk en vanaf januari voor de wekelijkse
viering naar een andere kerk in onze parochie zullen gaan. Dat
zij ook dáár die verbondenheid mogen ervaren.
De kerk als oplaadpunt: daar samen vieren geeft energie.
Duurzame energie, om met een populaire term te spreken.
Zoek in het woordenboek de betekenis op van duurzaam en
je leest: bestendig, permanent , onverslijtbaar.
Zo is ook de energie van God en daarbij komt zij ook nog eens
uit een Bron die nooit opdroogt: die Bron van Liefde waaruit
wij onophoudelijk mogen blijven putten.
 
Jeannette Dekker
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Ons kerkhofje in de boekenkast
 
De Zwitserse filosoof en dichter Henri Frédéric Amiel
(1821 – 1881) schreef reeds in de 19e eeuw: ‘Weten hoe
men veroudert, is het meesterwerk der wijsheid en een
van de moeilijkste hoofdstukken uit de grote kunst des
levens.’
 
Soms noopt de kunst van ‘het ouder worden’ om daar
even bij stil te staan. Vooral in een periode dat de
‘slechtnieuwsberichten’  in een sneltreinvaart op je   
afkomen.
Ernstige ziektes bij familie en vrienden, herseninfarcten
bij personen die je goed kent, plotselinge sterfgevallen
van mensen die je dierbaar zijn. 
Het kerkhofje van bidprentjes in onze boekenkast puilt
uit. 
 
Zoals Amiel zegt is het ‘schrijven’ van dat laatste hoofd
stuk dé grote kunst in het leven. In de hoofdstukken
daarvoor (kind, puber, adolescent, jong volwassene, de
rijpe volwassenheid) loopt het ook niet altijd op rolletjes.
Maar bij de meesten is er dan gelukkig volop energie en
levenskracht om de obstakels de baas te worden. Het
leven lijkt oneindig. De zorgen zijn voor later. Meestal is
de geest, die onwrikbaar in een veraf gelegen mooi doel
gelooft, in staat de levenskracht te behouden, die ons
door het leven van alledag leidt. Als je jong bent ga je in
het algemeen wat op je af komt niet met angst maar met
hoop tegemoet.
 
Het is een natuurlijk verschijnsel dat met het ouder
worden de levenskracht, zowel geestelijk als lichamelijk,
langzaam afbrokkelt. Het veroorzaakt fysiek ongemak
en soms onzekerheid. De ‘slechtnieuwsberichten’ slaan
deuken in het vertrouwen in de toekomstverwachting
van een plezierige en rustige ‘oude dag’. De een wordt
sneller met deze verschijnselen geconfronteerd dan de
ander. Soms plotseling en heftig, soms sluipenderwijs.
Je weet verduveld ook niet wat je te wachten staat. Kun
je in je eigen vertrouwde omgeving oud worden en de
regie over je eigen leven blijven voeren?  Of is het per
spectief een slopende ziekte of totale afhankelijkheid in
het verpleeghuis?
 
Om u een riem onder het hart te steken sluit ik af met
wat de Romeinse wijsgeer Seneca tweeduizend jaar
geleden reeds zei: ‘Je bent minder van de dag van morgen
afhankelijk wanneer je de huidige zelf ter hand neemt’!
 
Jan van der Krabben

Thema-avonden
 
Ook in het nieuwe seizoen hebben we weer een aantal
thema-avonden gepland. U bent van harte welkom om
één avond of alle avonden te komen.
 
Dinsdag 24 september 19.30-21.30 uur
cc Servaes in Dinther
Op deze avond kijken we naar stukjes film over paus
Franciscus waarin hij uitspraken doet over onze schep
ping. Pastoor Joost Jansen zal met u in gesprek gaan
rondom de uitspraken van de paus.
 
Woensdag 2 oktober 19.30-21.30 uur 
De Rots in Berlicum
De eerste oecumenische avond in een reeks van vier
avonden.
Samen met de SOW-gemeente Berlicum-Rosmalen gaan
we met elkaar in gesprek over de overeenkomsten en
verschillen in de RK-kerk en de protestantse kerk. Deze
avond wordt geleid door ds. Dirk-Jan Bierenbroodspot
en pastor Isabel van Baal.
 
Dinsdag 29 oktober 19.30-21.30 uur
De Rots in Berlicum
In de Maria maand gaan we met elkaar een rozenkrans
maken. Het belooft een creatieve avond te worden.
Graag aanmelden voor 1 oktober in verband met het
bestellen van het materiaal. Stuur een mailtje naar:
isabelvanbaal@parochieheiligeaugustinus.nl
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Onder de toren...
 
In gesprek met Toos en Piet van Gruijthuisen op een
zomerse maandagavond in hun tuin aan de Donatus
straat in Loosbroek.
Piet komt van oorsprong uit Appeltern en Toos komt van
het Vinkelse Kaathoven. Samen wonen ze al 45 jaar in
Loosbroek. Ze hebben een zoon en een dochter.
 
Toos is elf jaar vrijwilliger bij de parochiële bezoekgroep
en vrijwilliger bij de Zonnebloem. Tijdens een dergelijk
bezoek kan het gaan over koetjes en kalfjes maar ook
over levensvragen. Een fijne activiteit van de bezoek
groep is het maken van kerststukjes met de leerlingen
van groep 8 en het bezorgen daarvan, met de kinderen,
bij de mensen thuis. In de paastijd wordt door de eerste
communicantjes en hun klasgenoten fruit ingezameld,
daar worden dan fruitschaaltjes van gemaakt en bij de
zieken bezorgd. Daarnaast werkt ze graag in de tuin, die
er dan ook prachtig en kleurrijk bij ligt, en gaat ze twee
keer per week wandelen met haar gehandicapte neef.

 
Piet is na zijn pensionering met het vrijwilligerswerk voor
de parochie begonnen en houdt zich vooral bezig met
activiteiten die geld opbrengen voor het onderhoud en
behoud van het kerkgebouw. "Dat de mensen niet meer
naar de kerk gaan, daar kan ik niets aan doen. Maar als
het kerkgebouw uit Loosbroek zou verdwijnen zou ik dat
toch wel erg vinden", zegt hij.
Daarom haalt hij het hele jaar door bruikbare spullen op
die op de tweede zaterdag in september tijdens de
jaarlijkse vlooienmarkt verkocht worden. Deze vlooien
markt staat goed aangeschreven en het halve dorp werkt
er aan mee. Piet wil ook graag dat zijn telefoonnummer
vermeld wordt zodat hij gebeld kan worden als iemand
bruikbare spullen heeft voor de rommelmarkt. Dus
mocht u bruikbare spullen hebben, bel dan Piet,
06-24545527. Hij komt het ophalen.
Daarnaast halen ze in drie groepjes elke twee weken
kleding op in Heesch en Loosbroek.
Voor het leeghalen van deze kledingcontainers hebben
ze een gemeentelijke vergunning. Eens per jaar wordt er
huis aan huis een kledingactie gehouden.
Ook is Piet 33 jaar jeugdleider van de voetbalvereniging
geweest en gaat hij graag vissen, onder andere een keer
per jaar in Noorwegen. Samen gaan ze twee of drie keer
in de week naar Linedance.
 
Piet en Toos, we hopen dat jullie nog lang plezier mogen
beleven aan jullie vrijwilligerswerk en daardoor een
flinke bijdrage leveren aan de geloofsgemeenschap
Loosbroek.

Loosbroek draait door
vrijdag 11 oktober om 20.30 uur in de kerk
 
Er is een bijzonder interessant onderwerp gekozen:
OMGAAN MET TEGENSLAG.
Omgaan met tegenslag kan knap moeilijk zijn.
Tegenslagen komen op je pad doordat je een ziekte
krijgt, die een hoop levensvreugde ontneemt, maar ook
door gebeurtenissen waarop je geen invloed hebt. Hoe
gaan we om met tegenslag, en waarom overkomt mij
dat nou. Je bent de weg kwijt in je verdriet, maar hoelang
sta je stil bij verdriet. Hierover gaan 3 gasten in gesprek:
Mental Theo, Yvonne van der Velden en Rik Ruigrok.
Een interactief praatprogramma met beelden en met
muzikale omlijsting van Mieke, Linda en Chinouk, na
afloop is er een hapje en een drankje.
De spiritualiteitsgroep nodigt u van harte uit voor deze
avond. 
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Vormsel
 
Zit jij in groep 8?
Dan mag je mee doen met de vormselvoorbereiding.
Binnenkort krijg je een brief, maar je mag je nu ook alvast
opgeven! Met het vormsel zeg je zelf ja tegen het geloof,
dat je van je ouders heb meegekregen bij de doop.
 
Tijdens het vormselproject praten we hierover verder.
Aan het einde van de voorbereiding kun je zelf een goede
keuze maken.
Binnenkort worden alle data bekend gemaakt. Wil je je
nu al opgeven dan kan dat door een mail te sturen naar:
isabelvanbaal@parochieheiligeaugustinus.nl

Berlicum/Middelrode
     Isabelvanbaal@parochieheiligeaugustinus
Dinther
     karin.dortmans@gmail.com
Heeswijk
     Isabelvanbaal@parochieheiligeaugustinus.nl
Loosbroek
     angeliquevos28@hotmail.com

Eerste Communie
 
Nog niet zo lang geleden hebben de kinderen van onze
parochie die afgelopen schooljaar in groep 4 zaten de
Eerste Heilige Communie ontvangen.
Tijdens een mooi traject van zes maanden, zijn de   
kinderen met leeftijdsgenootjes van de verschillende
scholen, wegwijs gemaakt in de achtergronden van de
communie. Tijdens diverse bijeenkomsten en door
middel van projecttaken thuis zijn alle aspecten op
speelse wijze aan bod gekomen. Het geheel werd met
veel plezier en toewijding geleid door pastor Isabel en
de leden van de communiewerkgroepen.
Ook de kinderen in onze parochie die nu in groep 4 zitten,
willen we de mogelijkheid bieden dit mooie project te
doorlopen. Zodat ook zij komend voorjaar hun Eerste
Heilige Communie kunnen ontvangen!
In de eerste schoolweken zullen alle kinderen uit groep
4 van de basisscholen in onze parochie een brief krijgen.
U kunt nu alvast uw kind aanmelden door een mail te
sturen naar:
 

22-11-2019 Filmavond
07-02-2020 Sirkelslag (www.sirkelslag.nl/young)
13/14-06-2020 Daarover hoor je snel meer

Wie Alle jongeren tussen de 12-16 jaar
  (als je iets ouder bent, ben je ook welkom)
Wat Gezellige jongerenavonden in de parochie
Wanneer Vrijdag 27 september Escaperoom
Waar Sacramentskerk in Middelrode (Driezeeg 38)
Tijd 19.00 uur - 21.00 uur
Opgave isabelvanbaal@parochieheiligeaugustinus.nl
  vóór 20 september

Nieuw in onze parochie!
 
We vinden het erg belangrijk dat jongeren zich ook na
het vormsel verbonden blijven voelen met het geloof.
Daarom gaan we het komende schooljaar enkele leuke
activiteiten organiseren!
Op vrijdag 27 september is de eerste activiteit.
De kerk van Middelrode zal veranderen in een heuse
Escaperoom! Help jij mee om de puzzels op te lossen
binnen de tijd?
Deelname is gratis en vrijblijvend.
 
Mocht je helaas die dag geen tijd hebben, maar heb je
wel interesse, dan kun je eventueel deelnemen aan één
van de andere activiteiten.
 
Agenda

 
We zien je heel graag bij één van onze activiteiten!
Mocht je vragen hebben dan mag je een mailtje sturen
naar pastor Isabel:
isabelvanbaal@parochieheiligeaugustinus.nl
 
Voor nu alles op een rijtje

We zouden het erg fijn vinden als je je opgeeft voor de
Escaperoom. Mocht je het vergeten zijn om je aan te
melden dan ben je natuurlijk nog steeds van harte
welkom!
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Veranderingen
Heeswijk
 
Na de vakantie gaat er veel veranderen voor de geloofs
gemeenschap Heeswijk. Dan zijn er van september tot
en met december nog twee reguliere vieringen per
maand op de zaterdagavond, in het eerste en het derde
weekend. Vanaf januari zijn er géén gewone vieringen
meer maar wel nog avondwaken, uitvaarten en met de
hoogfeestdagen en bijzondere gelegenheden.
Met dit besluit verandert er ook veel voor onze groep
vrijwilligers. Een belangrijke vraag die er nu voor ieder
van ons ligt, is:
wat betekent dit nu voor mijn werk als vrijwilliger in de
geloofsgemeenschap Heeswijk en/of in de parochie H.
Augustinus? De projectgroep vrijwilligers/locatieraad
die bezig is met de voorbereidingen op de uiteindelijke
onttrekking aan de eredienst van onze kerk wilde deze
vragen graag voorleggen aan de vrijwilligers en nodigde
hen daarom uit om op 9 juli bij elkaar te komen in het
Willibrordcentrum. Op deze avond werden alle 30
werkgroepen besproken en hoe zij straks verder zouden
kunnen gaan door b.v. samen te werken met de locatie
Dinther of parochie-breed, zoals dat al gebeurt bij de
Catechesegroepen. Daarover hoefden op dat moment
nog geen concrete beslissingen te worden genomen.
Maar het is heel goed om te weten dat de vrijwilligers in
Heeswijk én Dinther daarvoor open staan.
Uiteindelijk gaat het ons toch allemaal om hetzelfde: je
geloof handen en voeten willen geven door je in te zetten
voor elkaar en je medemens. Zo kunnen we samen
verder bouwen aan onze parochie H. Augustinus.

Opgeven misintenties
 
Berlicum/Middelrode
Een intentie voor een dierbare overledene kunt u aan
het parochiesecretariaat doorgeven vóór donderdag
ochtend 11.30 uur. Dan is het mogelijk om deze nog mee
te nemen voor plaatsing in de Brug de week erop.
Hoeft de intentie niet in de Brug geplaatst te worden,
dan is aanleveren op donderdag voor 11.30 uur, vooraf
gaand aan het voorlezen in het weekend in de kerk,
voldoende.
 
Dinther
Er kan op een bijzondere wijze voor iemand gebeden
worden tijdens de vieringen in de kerk.
Opgeven van de intenties kan bij het locatiesecretariaat
Dinther in cc Servaes. U kunt daar iedere dinsdag terecht
van 19.00 uur tot 20.00 uur.
Wij hanteren wij een bedrag van € 12,00 per intentie om
op deze manier aan onze geloofsgemeenschap mee te
bouwen.
Wilt u dat uw intentie opgenomen wordt in de kerkbe
richten die verschijnen in De Brug, dan is het aan te raden
deze drie weken te voren in te leveren.
Er liggen voorgedrukte enveloppen voor de misintenties
in de kerk. 

Heeswijk
Intenties voor de vieringen kunt u opgeven tijdens het
wekelijkse spreekuur in het parochiebureau op woens
dag tussen 19.00 uur en 20.00 uur, of door de ingevulde
intentie enveloppe met het geld (€ 12,00 per intentie)
daar in de brievenbus te doen.
Intenties die zijn opgegeven tijdens het spreekuur of
vóór het spreekuur in de brievenbus zijn gedaan (dus
vóór woensdag 19.00 uur), worden die avond  met de
kerkberichten opgestuurd naar de Brug. Maar let op:
deze kerkberichten worden pas geplaatst in de Brug van
de week daarna.
 
Loosbroek
Misintenties kunnen worden opgegeven op de pastorie
bij Annie van Santvoort, tel. 0413 229345 of bij Riet
Bronts, tel. 0413 229418 of tijdens het spreekuur op de
pastorie op donderdag van 18.30 uur tot 19.30 uur.
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Overzicht vieringen Parochie Heilige Augustinus

 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

 za 07 sept  Berlerode     Geen viering
   Berlicum/Middelrode  19.00 uur  Woord- en Communieviering / Gezinsviering
   Heeswijk     Geen viering
 zo 08 sept  Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering / Ziekenzondag / Kerkkoor
   Berlicum/Middelrode  10.00 uur  Woord- en Communieviering/Ziekenzondag/Gemengd koor Middelrode
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering / Mannenkoor

 za 14 sept  Berlerode  15.00 uur  Eucharistieviering
   Heeswijk  19.00 uur  Woord- en Communieviering / Samenzang
 zo 15 sept  Berlicum/Middelrode  09.00 uur  Eucharistieviering / Gildemis / Gemengd Koor Berlicum
    Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering / Simul Canto
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering / Gildemis / Gildekoor

 za 21 sept  Berlerode  15.00 uur  Eucharistieviering
    Heeswijk     Geen viering
 zo 22 sept    Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering / Gemengd koor Middelrode
 Vredesweek  Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering / Servanto
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering / Mannenkoor
   Heeswijk  11.00 uur  Kinderkerk

 za 28 sept  Berlerode  15.00 uur  Woord- en Communieviering
    Heeswijk    Geen viering
 zo 29 sept  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering / Gemengd koor Berlicum
    Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering / Kerkkoor
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering / Samenzang

 di 01 okt  Loosbroek  19.00 uur  Rozenkrans

 za 05 okt  Berlerode  15.00 uur  Eucharistieviering
   Berlicum/Middelrode  19.00 uur  Woord- en Communieviering / Gezinsviering
   Heeswijk  19.00 uur  Eucharistieviering / Willibrorduskoor
 zo 06 okt  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering / Gemengd koor Berlicum
   Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering / Kerkkoor
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering / Oogstdankviering  Kilsdonkse molen / Gildekoor

 ma 07 okt  Berlicum/Middelrode  19.00 uur  Rozenkrans in de Rots

 za 12 okt  Berlerode  15.00 uur  Woord- en Communieviering
   Heeswijk     Geen viering
 zo 13 okt  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering / Gemengd koor Middelrode
    Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering / Kerkkoor
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering / Mannenkoor

 ma 14 okt  Berlicum/Middelrode  19.00 uur  Rozenkrans in de Rots

 za 19 okt  Berlerode  15.00 uur  Woord- en Communieviering
   Heeswijk  19.00 uur  Woord- en Communieviering / Willibrorduskoor
 zo 20 okt  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering / Gemengd koor Berlicum
 Wereld-  Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering / Simul Canto
 missiedag  Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering / Mannenkoor

8



Pastoraal spreekuur
 
Beste Parochianen,
Wekelijks  zal ik een pastoraal spreekuur houden op
de maandagochtenden van 09.30 tot 11.30 uur in
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.

 ma 21 okt  Berlicum/Middelrode  19.00 uur  Rozenkrans in de Rots

 za 26 okt   Berlerode  15.00 uur  Eucharistieviering  
   Heeswijk    Geen viering 
 zo 27 okt  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering / Gemengd koor Middelrode
    Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering / Servanto
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering / Mannenkoor

 ma 28 okt  Berlicum/Middelrode  19.00 uur  Rozenkrans in de Rots

 vrij 01 nov  Berlicum/Middelrode  19.00 uur  Eucharistieviering / Allerheiligen / Gemengd koor Middelrode
   Heeswijk  19.00 uur  Eucharistieviering / Allerheiligen-Allerzielen / Willibrorduskoor

 za 02 nov  Berlerode  15.00 uur  Eucharistieviering
   Berlicum/Middelrode  19.00 uur  Woord- en Gebedsviering / Allerzielen / Gemengd koor Berlicum
   Dinther  19.00 uur  Eucharistieviering / Allerzielen / Mannenkoor
 zo 03 nov    Berlicum/Middelrode     Geen viering
   Heeswijk  09.00 uur  Eucharistieviering / Gildemis / Willibrorduskoor
   Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering / Allerheiligen-Allerzielen / Kerkkoor
   Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering / Mannenkoor

 za 09 nov   Berlerode  15.00 uur  Woord- en Communieviering
   Heeswijk     Geen viering
 zo 10 nov  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering / Gemengd koor Middelrode
   Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering / Kerkkoor
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering / Mannenkoor
   Heeswijk  11.00 uur  Kinderkerk

 za 16 nov   Berlerode  15.00 uur  Woord- en Communieviering
   Heeswijk  19.00 uur  Woord- en Communieviering / Vivace
 zo 17 nov    Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering / Gemengd koor Berlicum
   Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering / Simul Canto
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering / Amicanto

 za 23 nov    Berlerode  15.00 uur  Eucharistieviering
   Heeswijk     Geen viering
 zo 24 nov   Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering / Gemengd koor Middelrode
   Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering / Servanto
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering / Mannenkoor

 za 30 nov  Berlerode  15.00 uur  Eucharistieviering
   Heeswijk  19.00 uur  Eucharistieviering / Amicanto
 zo 01 dec  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering / Gemengd koor Berlicum
 1e Advent  Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering / Kerkkoor
   Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering / Mannenkoor
 

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: praten over geld
 
Over geld praat je niet.
Het is een diepgewortelde fatsoensregel waar we ons
ook in de kerk aan houden. Het taboe is zo groot dat
zelfs mensen met ernstige financiële problemen niet of
veel te laat over hun geldzaken praten. Het open praten
over geld kun je daarom zien als een vorm van naasten
liefde.

Iedereen kent mensen met schulden.
Landelijk gezien heeft 20 procent van de huishoudens
serieuze financiële problemen. Vaak gezinnen van wie
het dagelijks leven ontwricht wordt door de schulden en
die gebukt gaan onder groot persoonlijk leed.
Het zouden zomaar uw buren kunnen zijn. 
 
Hulp komt nooit te vroeg.
Dat is reden genoeg om te proberen mensen met
geldzorgen zo vroeg mogelijk te bereiken en actief hulp
aan te bieden.
Uit schaamte zoeken veel mensen namelijk pas hulp als
de ellende niet meer te overzien is. Vaak trekken ze zich
terug: de gordijnen blijven dicht, ze nodigen niemand
meer thuis uit, zijn ineens hun portemonnee ‘vergeten’
en doen niet meer mee aan activiteiten die geld kosten.

Mogelijk herkent u zulke signalen van geldnood bij
iemand in uw omgeving. Wacht in dat geval niet af.
Informeer voorzichtig of er geldzorgen zijn en biedt hulp
aan. Leg uit dat men bij de diaconie hulp kan krijgen om
de geldzaken weer onder controle te krijgen. U kunt ook
doorverwijzen naar SchuldHulpMaatje voor gratis hulp
van een deskundige en betrouwbare vrijwilliger. Met
aandacht luisteren is wat Jezus ons leerde. Elk mens
verdient een nieuwe kans. 

Zorg tot het einde…
 
We kennen allemaal in onze omgeving mensen die – hoe
ziek ze ook zijn – graag thuis willen blijven om daar hun
ogen te sluiten. Gelukkig kan het vaak, maar… dan
moeten er wel mensen zijn die helpen; de familie kan
het niet altijd aan, hoeveel liefde en aandacht er ook is.
Er zijn voor de ‘zorg tot het einde’ vrijwilligers die zich
inzetten voor een palliatieve terminale zorg. Het is een
stichting: VPTZ Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg.
Hun inzet is voornamelijk ’s nachts om de familie en/of
huisgenoten de kans te geven even op adem te komen.
De inzet van deze vrijwilligers is een aanvulling op de
professionele zorg. Mantelzorgers zeggen vaak: “Had ik
maar geweten dat we ook eerder al een beroep op VPTZ
konden doen, dat had ons veel meer rust gegeven.”
 
Wanneer er binnen onze parochie mensen zijn die zich
aangesproken voelen voor dit bijzondere vrijwilligers
werk dan kunnen ze zich richten tot: info@svptz.nl /
06-12114606 (voor urgente zaken) of beperkt tijdens
kantoortijden 0413-820305.
Voor aanvullende informatie zie www.svptz.nl
 

Buitengewone Missiemaand
 
Paus Franciscus riep oktober 2019 uit tot een Buitenge
wone Missiemaand; 100 jaar na het verschijnen van de
apostolische brief “Maximum illud” van paus Benedictus
XV over de verkondiging van het geloof over de hele
wereld. Goed om ons te bezinnen op het begrip missie.
"Gedoopt en gezonden" is het motto van deze Missie
maand. Dat heeft betrekking op alle gedoopte gelovigen
en het missionaire karakter van de Kerk.
Missie speelt zich ver buiten de directe ervaringswereld
van de meeste 'gewone' gelovigen af. Wij kunnen er
echter inhoud aan geven.
Dat kan door een rol in onze geloofsgemeenschappen
te vervullen. Missie in ons eigen land.
Maar de wereldkerk is groter.

Missie in onze kerken
 
Verreweg de meeste katholieken leven in landen met
armoede, honger en geweld. Missie betekent daarom
juist dat wij ons los maken van onze eigen veiligheid om
ons te openen voor de noden van de Kerk in andere
delen van de wereld.
Geef daarom ook in onze kerken tijdens de collecte
van Missiezondag op 19 en 20 oktober.
Of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v.
Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag.
Begin oktober besteedt de basisschool in Loosbroek
aandacht aan de Wereldmissiedag voor de kinderen.
Meer informatie: www.missio.nl
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Berlicum - Middelrode
Sacramentskerk, Driezeeg 38, 5258 LE  Middelrode
Parochiecentrum De Rots, Kerkwijk 44a, 5258 KC, Berlicum
Secretariaat bereikbaar elke werkdag van 09.30 tot 11.30 uur
Mailadres: berlicummiddelrode@parochieheiligeaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar: 073-5031215
In geval van nood 24 uur per dag bereikbaar via 073-5031215

02 juni Bauke van der Biezen  
20 juli Babette van Dalen  

05 juni Annie Coense - Leenders   98 jaar
20 juni Martin van der Leeden 83 jaar
05 juli Martien Geurts 87 jaar
08 juli Tiny Ekels - van den Broek  91 jaar
19 juli Tonnie v.d.Heuvel - v. Osch 84 jaar
27 juli  Jan Kok 90 jaar
28 juli An van der Sangen - Vermeer 90 jaar
05 aug Greet van Helvoirt - van Empel 85 jaar
15 aug Marietje Strik - van Sleeuwen 84 jaar

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

Door de dood hebben we afscheid genomen van:

  In memoriam  

  Martin vd Leeden  

 
Na een ziekbed is Martin vd Leeden op 20 juni jl.
overleden. Hij heeft veel betekend voor de parochies
van Berlicum en Middelrode.
Martin was mede initiatiefnemer van de werkgroep
Woord- en Communievieringen. Hij is vele malen
voorgegaan; toen zijn gezondheid dit niet meer toeliet
bleef hij de groep inspireren en ondersteunen.
Hij was voorganger bij de Avondwakegroep en heeft
een aantal jaren veel mensen steun gegeven in de
Rouwverwerkingsgroep.
Verder was hij een actief lid van de Amnestywerkgroep
in Berlicum/Middelrode.
Wij zijn aan Martin veel dank verschuldigd voor het
vele vrijwilligerswerk dat hij voor de kerk gedaan
heeft.
Wij wensen zijn nabestaanden veel kracht toe om dit
verlies een plaats te geven.

Lichtjesavond
 
Afgelopen jaren hebben we rond Allerzielen op en nabij
de begraafplaats in Berlicum steeds een lichtjesavond
georganiseerd. We zijn voornemens om dit op zondag 
3 november weer te doen.
Hiervoor zijn we op zoek naar vrijwilligers die mee willen
opbouwen-afbreken en/of mee voor de uitvoering willen
zorgen. Voor aanmelding of vragen kunt u contact op
nemen met het parochiesecretariaat of met Isabel van
Baal (isabelvanbaal@parochieheiligeaugustinus.nl).
Parochiesecretariaat De Rots is bereikbaar
op openingstijden via 073-503 1215
of info@parochieheiligeaugustinus.nl
 
Ook zijn we op zoek naar grote groente(HAK)potten.
Daar zetten we waxinelichtjes in. Deze kunt u afgeven
achter in de kerk of op het secretariaat.
Samen met uw hulp kunnen we deze avond weer een
zinvolle betekenis geven.

Onderhoud
 
Wat komt er zoal bij kijken om alles in en rond het
kerkgebouw en de Rots netjes te houden?
Alle schoonmaakwerk en alle ‘was en strijk’ gebeurt door
een groep trouwe vrijwilligers.
Ook de buitenboel wordt regelmatig onder handen 
genomen, zowel bij de kerk als bij het parochiecentrum.
Al is het een steeds terugkerend werk, toch vinden al
deze vrijwilligers het bijzonder om op deze wijze hun
bijdrage te leveren aan een parochieel visitekaartje.
Schoonhouden betekent o.a.: vegen, stofzuigen, stoffen,
soppen, schrobben, dweilen, zemen en boenen. Kortom:
“Een schone kerk is het halve werk”. Dit geldt ook voor
De Rots.
De kerkenwas: ook het wassen en strijken van de altaar
dwalen, kleedjes, kelkdoekjes, togen en andere gewa
den, kleding van de misdienaars en gordijnen, gebeurt
voor zowel Middelrode, als Berlerode door vrijwilligers.
Tuinonderhoud: ook de bloembakken, borders en het
kerkplein moeten er verzorgd uitzien. Het is een dank
bare vrijwilligerstaak, want de ‘weg’ richting kerkdeur
knapt er altijd van op. Dit geld ook voor de tuin van ons
parochiecentrum.

11



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

Bouwtechnisch onderhoud kerk
Zoals sommigen van u weten heeft de Geloofsgemeen
schap Dinther een werkgroep ‘Groot Onderhoud Kerk’
(GOK).
Deze werkgroep is actief sinds 1994 en bestaat uit
praktisch onderlegde mensen. Zij zijn inmiddels 25 jaar
doende met het onderhouden van het kerkgebouw en
de omgeving ervan. Wij zijn deze werkgroep veel dank
verschuldigd voor de instandhouding en ook voor het
beperken van de uitgaven.
Enkele activiteiten uit de lijst van honderden punten die
er wel uitspringen zijn:
*  renovatie van de kerk (2004-2007)
*  renovatie aan de binnenzijde in 2008
*  vervangen van voegwerk van tuinmuren pastorie
*  belijning op het kerkplein.
Speciaal tijdens de uitvoering van werkzaamheden aan
de dakconstructie van kerk en toren moet veilig en
zorgvuldig gewerkt worden (denk aan brand van de
Nôtre Dame in Parijs).
De werkgroep kent een vaste kern mensen (Toon van
Rijbroek, Ad Habraken en Mari van Zutphen) die een
beroep kunnen doen op vrijwilligers met hun specifieke
capaciteiten.
Mocht iemand geïnteresseerd zijn om dit beeldbepalende
gebouw mede in stand houden dan kunt u zich aanmelden
bij Mari van Zutphen 06 51229214.

03-06-2019  Lisa Verkuijlen

Gedoopt

04-06-2019 Sjaan van Beekveld-Verkuijlen 92 jaar
06-06-2019 Anna van der Bruggen 95 jaar
10-06-2019 Bert Driessen 94 jaar
16-06-2019 Wim van Zutphen 54 jaar
22-06-2019 Maria Heesakkers-Bosch 89 jaar
25-06-2019 Jans van Beusekom-Wijnen 99 jaar

Wij namen afscheid van

 

Trots op onze vrijwilligers
Voor de R.K. Geloofsgemeenschap Dinther zetten onze
vrijwilligers zich steeds in voor veel activiteiten zoals:
*   voorbereiding en begeleiding bij doopsel,
     eerste communie en vormsel
*   verzorging kerk door poetsgroep, koperpoetsgroep,
     bloemsiergroep en ook de kerststalgoep
*   voorgaan in vieringen: avondwaken en woord- en
     communievieringen
*   ondersteuning bij vieringen door koren, lectoren,
     misdienaars, collectanten en kosters
*   inzet voor mensen die het moeilijk hebben door
     ziekte, verlies, eenzaamheid of armoede
*   bouwtechnisch onderhoud van kerk en omgeving
*   beheer en onderhoud van het kerkhof
*   kledingactie
*   locatieraad, boekhouding, administratie, planning en
     locatiesecretariaat
*   communicatie via parochieblad en website
*   en vele andere zichtbare maar juist ook stille werkers.
Daarom is er voor de vrijwilligers een dank-je-wel-avond
op zaterdag 19 oktober in cc Servaes. Aanvang 20.00 uur.
Hopelijk zijn veel vrijwilligers met hun partners (indien
van toepassing) in de gelegenheid om te komen.  
Aanmelden hoeft niet. Noteer het wel in de agenda.
Daarnaast staan we op zondag 20 oktober in de viering
van 10.45 uur stil bij de vrijwilligers en/of hun partners
die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn.

14-07-2019 Antoon en Gerarda vdn Boom-van Cleef
24-08-2019 Gerrit en Bets van Zutphen-Kanters

60 jaar getrouwd
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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

Een gezellige en smaakvolle middag!
 
Alle vrijwilligers van het kerkkoor en de werkgroepen
waren uitgenodigd om op 25 mei aanwezig te zijn in het
Willibrordcentrum. Daar werden ze ontvangen met
koffie, thee en iets lekkers.
Rob Cremers heette iedereen van harte welkom en
wenste iedereen een fijne middag toe. Daarna las hij de
brief voor waarin uitgelegd werd wat er in de toekomst
met de Willibrorduskerk gaat gebeuren. Na deze mede
delingen nam Mia van Doorn van locatieraad Heeswijk
het woord om Rob te bedanken voor zijn jarenlange inzet
voor onze parochie. Rob heeft vanwege drukke werk
zaamheden besloten te stoppen met zijn activiteiten
binnen de parochie.
Toen iedereen een glaasje drinken had verraste de
biergoochelaar ons met al zijn trucs en liet ons versteld
staan hoe iets verdween of juist weer tevoorschijn kwam.
Tussendoor werd er gezellig gebuurt. Rond 17 uur stond
het buffet klaar en kon iedereen naar hartenlust smullen
van al het lekkers.
Het was een sfeervolle bijeenkomst waar al de vrijwilli
gers voor hun inzet bedankt werden.

Eerste Communie
 
Zondag 26 mei was het dan zover. 
Na een aantal leerzame poortbijeenkomsten, mooie
vieringen en een paar zangrepetities waren de dertien
communicanten van Heeswijk er klaar voor om hun
Eerste Communie te ontvangen. 
We begonnen met foto's nemen achter de kerk en toen
alle ouders, broers, zussen, opa's, oma's, familie,
vriendjes en vriendinnetjes in de kerk zaten konden ook
de communicanten naar binnen. Het was een mooie
muzikale viering waarbij iedereen een glimlach op zijn
of haar gezicht had. 
De communicanten mochten voorlezen, samen zingen
en samen de tafel dekken. Eén voor één kwamen zij met
hun ouders naar voren om van Pastor van Roermund de
Eerste Communie te krijgen. Een speciaal moment voor
iedereen!
De Koninklijke Fanfare kwam het feestelijk afsluiten en
daarna mocht iedereen naar huis om het thuis te vieren
met familie en vrienden. 
Tijdens de voorbereidingen werd er ook gepraat over
een spaarproject. De kinderen kregen een spaarpotje en
mochten daar een kleine bijdrage van hun gekregen
centjes in doen om gezamenlijk aan een goed doel te
schenken. In Heeswijk ging dit jaar het geld naar de
Abdijstaete. Maandag 1 juli zijn een aantal kinderen en
ouders dit gaan overhandigen. Zij waren hier erg blij mee
en konden het geld goed gebruiken voor een gezamen
lijke BBQ. Wij hopen allemaal dat ze hier veel plezier aan
beleven!

02 juni Gerard Lucius 85 jaar
08 juli Mimi van Lieshout-van Heeswijk 91 jaar
14 juli André van de Voort 73 jaar
11 aug Adrie van den Berg 84 jaar
14 aug Drieka van den Akker-van Gaalen 95 jaar
15 aug Xaveer van Heertum 88 jaar

Lief en Leed
Overleden:

 

02 juni Hanna Scheffers  
09 juni Amber van den Akker  
20 juni Lot van Schijndel  

Gedoopt:

 
10 aug Ans van Baarschot en Pieter Smits  
Getrouwd:

 

05 juli Cor en Annemie Verberk-van Aspert  
50 jarig huwelijk:
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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

06 juni  Theo van Gorp 68 jaar
19 juni  Jim van de Donk 4 dagen
03 aug Jaantje v. Uden - v.d. Velden 92 jaar
11 aug Jan Bronts 82 jaar
16 aug Driek Verkuijlen 87 jaar

Overleden:

 

Wonen op de pastorie
 
Antoon en Annie van Santvoort wonen alweer 20 jaar op
onze pastorie. Daarvoor werd de pastorie bewoond door
verschillende pastoors en de laatste was pastoor Lunter.
Na hem was er geen pastoor meer, die er kon komen
wonen. Het parochiebestuur benaderde Antoon en
Annie om er te komen wonen.
Annie deed al vele jaren vrijwilligerswerk voor de paro
chie. En ondersteunde ook pastoor Lunter bij zijn werk
zaamheden. Hij noemde Annie zijn rechterhand of ook
wel mevrouw Pastoor. Omdat hij door de ziekte van
Parkinson moeilijk kon schrijven, schakelde hij Annie
soms in. Antoon was koster. Zij waren goed bekend in
de pastorie en in de kerk. Het parochiebestuur was dan
ook blij, dat ze op dit verzoek ingingen en dat ze het
samen eens werden over een acceptabel bedrag aan
huur.
 

Rommelmarkt
 
Op zaterdag 14 september wordt weer de jaarlijkse
rommelmarkt gehouden.
De opbrengst is voor het onderhoud van onze kerk.
U bent van harte welkom tussen 10.00u. en 14.30u.
op het parkeerterrein van Lunenburg Events & More.
Er is voor elk wat wils te vinden. 

De bedoeling was tevens, dat de pastorie voor een deel
nog gebruikt zou worden door onze parochie.
Het zaaltje werd vooral bestemd om te vergaderen. De
serre werd benut voor het koffie en thee zetten voor de
vergaderingen van het bestuur, werkgroepen, voor de
drie koren, die wekelijks in de kerk repeteren, voor
werkgroepen als bloemsiergroep, schoonmaakgroep,
tuinwerkers en kerkhofwerkers, etc. De vaatwasser
kreeg daar ook een plek. Boven is een kamer voor opslag
van spullen t.b.v. de kerk.
Antoon en Annie hebben nooit spijt gehad van hun keuze
voor deze woning. Ze wonen er met plezier en vinden
alle aanloop gezellig.
Ze zijn al die jaren gastvrouw en gastheer.
Zij ontvangen mensen en nemen telefoontjes aan, die te
maken hebben met de parochie. Zij hebben in al die jaren
heel veel kannen koffie en thee gezet en de vaat steeds
verwerkt. En de boodschappen hiervoor gedaan: koffie,
thee, suiker, koffiemelk, koekjes.Samen zorgen ze dat de
ruimtes schoongehouden worden, dat de tuin wordt
onderhouden en ze doen allerlei hand- en spandiensten.
Met Antoon en Annie aan het roer is het een zeer ge
slaagde combinatie geworden.

07 juli Cas van Lieshout

Gedoopt:
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zaterdag 05 oktober 2019
zaterdag 07 december 2019
dinsdag 24 december 2019

Gezinsvieringen
 
Voor alle gezinnen en natuurlijk voor iedereen komen
er gezinsvieringen in onze parochie.
 
Van ouders hoorden we: 'Hoe ga je na de communie nu
verder met het doorgeven van het geloof?'
Een mooie manier vormen de gezinsvieringen; deze zijn
gericht op de kinderen, die daarin een actieve rol krijgen.
De eerste viering is zaterdag 7 september om 19.00 uur
in de Sacramentskerk in Middelrode (Driezeeg 38).
 
Vind jij het leuk om iets te lezen in de viering?
Stuur dan een mailtje naar pastor Isabel van Baal:
isabelvanbaal@parochieheiligeaugustinus.nl
 
Ook zoeken we ouders die mee willen helpen bij de
voorbereiding van de viering, stuur gerust een mailtje
als je je op wilt geven of voor meer informatie.
 
Schrijf de volgende data voor de gezinsvieringen ook
alvast in je agenda:

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):

Boekentips dierendag 4 oktober
 
Altijd in het Nu ... Je huisdier als zenmeester
met teksten van bestsellerauteur Eckhart Tolle en mooie
tekeningen van de wereldberoemde striptekenaar   
Patrick McDonnell, is de ultieme gids om van je huisdier
te leren hoe je in het leven zou kunnen staan. Want heb
jij een hond zich ooit druk zien maken over wat een ander
van ‘m vindt?
 
Franciscus en de dieren 
(Piet Grobler, voor kinderen)
Iedereen heeft weleens gehoord van Franciscus, de
heilige die met dieren kon praten. Hij reist met zijn vriend
Ezel de wereld rond om iedereen het Goede te laten
zien. 
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  Gedragen,  

  geliefd,  

  geboren,  

  opgenomen in de  

  zegen van God  

  Naamloos  

  en in stilte  

  weggedragen  

  Geleefd en geboren  

  bemind en verloren  

  kinderen  

  die bij ons horen  

  Elk mensenkind  

  dat ons ontvalt  

  is geborgen  

  in Gods hand  


