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Nieuwjaarsreceptie 12 januari 2020
 
Pastores en parochiebestuur nodigen alle vrijwilligers en
parochianen uit voor onze nieuwjaarsreceptie in ons
parochiecentrum de Rots in Berlicum.
Laten wij in 2020 elkaar opnieuw enthousiasmeren,
inspireren en steunen.
Wij kunnen dit elkaar persoonlijk toewensen tijdens de
nieuwjaarsreceptie op zondag 12 januari ná de gemeen
schappelijke parochiebrede viering van 10.00 uur in de
Sacramentskerk in Middelrode.
Aansluitend zal vanaf 11.30 uur tot 13.00 uur de nieuw
jaarsreceptie plaatsvinden in de Rots, Kerkwijk 44A te
Berlicum.

Een nieuw jaar, een nieuw begin
 
Misschien maakt u voor het nieuwe jaar ook goede
voornemens, misschien vindt u dat allemaal flauwekul.
Maar mocht u denken:
ik zou best wel eens wat voor andere mensen willen
betekenen, dan biedt onze geloofsgemeenschap prach
tige kansen voor jong en oud! Stapt u gerust eens uit uw
‘comfortzone’: ga zingen bij één van onze koren, wordt
misdienaar of acoliet. Wellicht ambieert u het veelzijdige
ambt van koster. Misschien wilt u liever de handen uit
de mouwen steken: u bent meer meer dan welkom bij
onze tuingroep of kerkhofgroep.
Er is voor ieder talent mogelijkheden in onze parochie.
Vrijwilligerswerk loont en geeft voldoening. Neemt u
gerust contact op met het secretariaat voor de vele
mogelijkheden die de werkgroepen van onze parochie
bieden.
Tijdens onze nieuwsjaarsreceptie op zondag 12 januari
zal Petra van Rijsingen samen met werkgroepen de legio
mogelijkheden presenteren.

Nieuwjaar
 
Eeuwenlang vierde men nieuwjaar niet op 1 januari, maar op 23 (Babyloniërs) of 25 maart (Romeinen). Daar kwam
pas een eind aan in 153 vóór Christus. Toen verordonneerde de senaat in Rome om nieuwjaar op 1 januari te laten
beginnen. Nieuwjaar was, onder druk van andere feesten, steeds verder verschoven en spoorde niet langer met
het begin van het zonnejaar.
In de eeuw daarna verwaterde het gebruik, totdat Julius Caesar in 46 vóór Christus ingreep en 1 januari weer als
de eerste dag van het jaar vaststelde. Hij verbond nieuwjaar met een feest ter ere van de god Janus, heer van alle
begin en bewaker van de poorten naar de hemel en de aarde. Men beeldde hem af met twee gezichten. Het eerste
keek terug naar het oude jaar (verleden), het andere blikte naar het nieuwe (toekomst). Het Janusfeest werd
aanvankelijk sober gevierd, met het maken van goede voornemens en het geven van geschenken. In Frankrijk is
dat nog het gebruik.
Later ontstond het idee dat men zich tijdens de jaarwisseling moest zuiveren van alle kwade krachten uit de   
achterliggende periode. Daarom gingen veel Romeinen zich bij het Janusfeest en de geleidelijk ermee verbonden
saturnalia (een soort carnaval) te buiten aan wilde feesten vol seks en alcohol. Dit bracht de christenen in hun
begintijd ertoe andere data tot start van het nieuwe jaar te nemen.
Het Janusfeest bleek echter zo populair dat de kerk in de eerste helft van de vierde eeuw 'om' ging en 1 januari
erkende als start van het officiële, profane jaar. Maar in plaats van te feesten, dienden christenen die dag te bidden
en te vasten. Want, beval kerkvader Augustinus, "zij (de heidenen) mogen elkaar dan nieuwjaarsgeschenken geven,
u zult aalmoezen uitdelen; zij mogen uitgelaten liederen zingen, u zult u laten aantrekken door het woord van de
Schrift; zij mogen naar het theater ijlen, u naar de kerk; zij mogen zich een roes drinken, u zult vasten''.
 
Uit Trouw door Ton Crijnen, 29 juni 2006
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Wachten?
 
De maand december is de maand van het wachten,             
 van verwachten. Dat wordt moeilijker in een maatschappij
waarin je alles onmiddellijk kunt krijgen. Je bent aan het praten
met iemand, je zoekt naar een woord, smartphone er bij en
tsjakka! Om maar niet te spreken van vóór 11 uur ’s avonds
besteld, volgende dag in huis (met recht van retour).
Hoe mooi kan het zijn als kinderen – en ook volwassenen –
kunnen toeleven naar het feest van Sinterklaas. Wat zal ik
krijgen? Maar ook: hoe zal de surprise uitvallen en het gedicht!
Wordt het niet te kritisch? En hoe zal het zijn met mamma hier
en pappa elders? Feestdagen roepen niet alleen gezelligheid
en harmonie op… Volwassenen genieten van het verlangen
van kinderen, de ontwapenende ogen, het gissen en misschien
al een vermoeden hebben van wat komen gaat. En dat geloof
nog in de Goedheiligman! Een zekere nostalgie naar de onbe
vangenheid van het kind. ‘Als gij niet wordt als kinderen…’, zei
Jezus op een gegeven moment. Hij ook.
Niet alleen het verwachten rond Sinterklaas. De weken daarna
kennen nog een andere verwachting, die naar Kerstmis. Hier
gaat het ook om een kind. Nu wel een kind met een boodschap
want wij vieren de geboorte van Jezus die eenmaal volwassen
een revolutionaire boodschap in de wereld heeft gebracht:
God houdt van ons. De volwassen Jezus met zijn Blijde Bood
schap van een God van liefde en mededogen geeft inhoud aan
het feest van Kerstmis. Als die boodschap en dat leven er niet
waren geweest hadden we nooit gehoord van dat kindje in
Betlehem. Het gezang van de engelen ‘Eer aan God in den hoge
en vrede op aarde en in de mensen een welbehagen’ doen al
wat vermoeden van de toekomst van dat kindje van Maria en
Jozef.
Wanneer we wachten op de geboorte van het Kind, wanneer
we Kerstmis verwachten, dan bereiden we ons voor op die
unieke boodschap van Vrede op aarde. Hoe spannend is dat
nu de wereld in brand lijkt te staan.
 
Zou verwachten kunnen betekenen dat we ook werken aan
vrede en verbondenheid?
 
Joost Jansen, pastoor

 2 Het nieuwe jaar
 3 Voorwoord-Inhoudsopgave - Colofon
 4 Thema-avonden - Nieuws
 5 Veranderingen Heeswijkse kerk
 6 Onder de toren - Lichtpunt
 7 Activiteiten rond Kerst
 8 Overzicht vieringen vanaf 7 december
 9 Overzicht vieringen t/m 26 februari
10 Diaconie
11 Berlicum-Middelrode
12 Dinther
13 Heeswijk
14 Loosbroek
15 Communie-Vormsel-Doop-Kinderhoekje
 

COLOFON

Toos van Boxmeer Jozien Klerks
Wilma Brekelmans Els van Sleuwen
Jolanda van den Elsen Truus Wagenaar
Ria van Hemmen  
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Thema-avonden
 
Woensdag 22 januari 19.30-21.30 uur
De Rots in Berlicum
De derde oecumenische avond in de reeks van vier
avonden. Het thema van deze avond is ‘christen worden’.
Hoe word je lid van de kerk? In de kerkelijke traditie komt
er meer bij kijken dan het invullen van een formuliertje.
Welke momenten zijn daarin van belang en hoe geven
we daar vorm en inhoud aan met elkaar? Hoewel er in
beide tradities wordt gedoopt en we zelfs elkaars doop
erkennen, zijn er wel verschillen aan te duiden. Zeker als
het gaat om de jaren die daarna volgen. We leren en
ontdekken met elkaar wat ons onderscheidt en wat ons
samenbindt. Deze avond wordt geleid door ds. Dirk-Jan
Bierenbroodspot en pastor Isabel van Baal.
 
Dinsdag 28 januari 19.30-21.30 uur
Willibrord Centrum in Heeswijk
Met elkaar kijken we de film La Prière.
De 22-jarige Thomas is een junkie. In een poging af te
kicken sluit hij zich aan bij een groep ex-verslaafden die
zich op een afgelegen plek in de bergen met gebeden
probeert te genezen. Aanvankelijk verzet hij zich tegen
het Spartaanse leven van discipline, onthouding, hard
werken en regelmatig gebed. Langzamerhand geeft hij
zich echter over aan het nieuwe levensritme en ontdekt
hij geloof en liefde, maar ook een nieuwe kwelling.
Na de film zal er nog een kort nagesprek zijn.

Leuke tips voor een dagje uit
 
Als je lid bent van KRO of NCRV dan word je uitgenodigd
om deel te nemen aan activiteiten.
* een kerkentour te voet door een stad als bijv.           
Maastricht,
* een inspiratiedag met workshops waarbij je mensen
ontmoet als Leo Feijen, Jacobine Geel, Annemieke
Schrijver (allen bekend van tv),
* een kijkje in de studio van KRO-NCRV,
* en andere interessante activiteiten. 

Bezoek Achelse Kluis
Zondag 2 februari
 
Onder leiding van pastoor Joost Jansen brengen we
een bezoek aan de Achelse kluis en de leefgemeen
schap. Het vervoer regelen we onderling. Voor meer
informatie of opgave kunt u een mail sturen naar
j.jansen@abdijvanberne.nl.
Na afloop van de thema-avond op 28 januari is het
ook mogelijk om in te schrijven voor het bezoek aan
de Achelse kluis en de leefgemeenschap. 
Graag opgeven voor 29 januari.

Geslaagde Parochiedag
 
Voor het eerst in het bestaan van de nog jonge Parochie
Heilige Augustinus was er sprake van een parochiedag.
Op 1 september 2019 kwamen parochianen uit de vier
locaties Berlicum/Middelrode, Heeswijk, Dinther en
Loosbroek naar Dinther. Allereerst was daar in een volle
kerk een sfeervolle viering voorgegaan door pastoor
Joost Jansen en pastor Isabel van Baal met medewerking
van het Mannenkoor.
Het thema ‘samen bouwen’ kende zijn uitwerking in de
activiteiten na afloop van de viering in de Ontmoetings
tuin links achter de St Servatiuskerk. Het meest zichtbaar
was dat met een heus bouwwerk in hout. Maar ook
kwam dat duidelijk naar voren toen Jan van den Broek
vertelde over Groot Servaes.
Maar allereerst was er een lunch voor iedereen. En naar
believen bakten Margo en Frans Dortmans heerlijke
pannenkoeken.
Diverse mensen maakten gebruik van de mogelijkheid
de kerk nader te bezichtigen of de toren te beklimmen,
vanwaar o.a. uitzicht was over de hele parochie. De kans
om de Ontmoetingstuin nader te bekijken namen velen
waar. Er werd gesjoeld en de allerkleinsten hadden meer
belangstelling voor de grote zandbak.
Het waren gezellige en onderhoudende uurtjes, waarin
de parochianen elkaar nader leerden kennen.
Kortom, het was een geslaagde parochiedag.

 
Woensdag 12 februari 19.30-21.30 uur
De Kiem/Protestantse Kerk (Raadhuisplein 4, Berlicum)
De laatste avond in de reeks van vier oecumenische
avonden.
Vanavond is het thema ‘nieuwe tradities, wegen naar
elkaar toe’. De afgelopen jaren zijn er heel wat nieuwe
tradities ontstaan zoals Taizé, Iona en heel veel mensen
bezoeken diverse kloosters. Wat hebben deze tradities
ons te bieden en welke ervaringen hebben we daar zelf
mee? Zijn we in staat om zelf met elkaar een nieuwe
vorm van vieren te bedenken en vorm te geven? We
denken dit keer niet alleen na met elkaar, maar voeren
ook uit. We slaan zelf nieuwe wegen in en begeven ons
wellicht op onbekend terrein.
Deze avond wordt geleid door ds. Dirk-Jan Bierenbrood
spot en pastor Isabel van Baal.
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Hoe staat het met...
de verkoop van de Willibrorduskerk?
 
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een goede
bestemming van de Willibrorduskerk, de voormalige
pastorie en het ontmoetingscentrum. Voor de gehele
locatie wordt gezocht naar een toekomstbestendige
ontwikkeling. Dat is niet eenvoudig en daar zijn veel
partijen bij betrokken. 
Naast het parochiebestuur en een potentieel nieuwe
eigenaar, spelen hierbij ook de gemeente, de provincie
Noord-Brabant en natuurlijk ook het Bisdom Den Bosch
een rol. Uiteraard is het bestuur van het Willibrord-
centrum gesprekspartner over alle sociaal-maatschap
pelijke activiteiten en de toekomst hiervan.
Om tot echte planontwikkeling en tot daadwerkelijke
verkoop te komen heeft het parochiebestuur per sep
tember 2019 een exclusieve samenwerkingsovereen
komst getekend met een potentiële koper. Herontwik
keling van de gehele locatie vraagt veel uitzoekwerk en
tijd. We hebben hiervoor een periode van anderhalf jaar
uitgetrokken om zo tot de goede stappen te komen.
De samenwerking heeft de volgende uitgangspunten:
*   de locatie leent zich voor een maatschappelijke her
bestemming met verschillende gebruiksmogelijkheden;
*   er mogen geen onoverkomelijke planologische,
ruimtelijke en milieu- en vergunning technische beper
kingen zijn bij het realiseren van de herbestemming;
*   de potentiële exploitatie dient voldoende en besten
dig te zijn.

Samen verantwoordelijkheid dragen:
nieuwe vrijwilligers nodig
 
Zoals iedereen intussen al wel weet, gaat er de komende maanden veel veranderen in Heeswijk in verband met
de Willibrorduskerk. Al deze veranderingen hebben natuurlijk ook gevolgen voor het vrijwilligerswerk. Veel vrijwil
ligers vinden dit, ook gezien hun leeftijd, een goed moment om te stoppen met hun werk. 
Nu wordt het tijd om het stokje over te dragen aan de volgende generaties. Zeker ook na het wegvallen van de
Willibrorduskerk hebben we vrijwilligers nodig die er zorg voor willen dragen dat de geloofsgemeenschap Heeswijk
volwaardig blijft meewerken in de parochie H. Augustinus. Zonder vrijwilligers kan een parochie niet bestaan.
De projectgroep locatieraad/vrijwilligers, opgericht ter voorbereiding op de toekomstige sluiting van de kerk van
Heeswijk, heeft gekeken naar de gevolgen van het sluiten van de kerk voor de vrijwilligers en de locatieraad. Een
eerste logische stap is verdergaande samenwerking met werkgroepen uit de locatie Dinther en uit de hele parochie.
Tijdens een bijeenkomst met de vrijwilligers bleek iedereen het daar wel over eens te zijn. Er werd gekeken naar
mogelijkheden voor die samenwerking en de eerste stappen daarvoor zijn ook al gezet.
Uiteindelijk wil men toegroeien naar één locatieraad Heeswijk-Dinther en één locatie Heeswijk-Dinther. Ook bij
zo’n samenwerking blijven er mensen nodig. Voor iedereen is er wel passend werk.  
Wil jij ook dat wij die Blijde boodschap van Jezus Christus aan onze kinderen en kleinkinderen kunnen blijven
doorgeven en dat de geloofsgemeenschap Heeswijk blijft meewerken in onze parochie? Aarzel niet en neem
contact op. Je bent nodig! 
Voor meer informatie over het vrijwilligerswerk kun je terecht bij: Mia van Doorn 0413-296341.

Niet alles rondom deze planontwikkeling kan in volledi
ge openbaarheid plaatsvinden. Het is immers ook een
onderhandelings- en verkoopproces.
Mocht u als parochiaan meer informatie over dit proces
willen, dan kunt u het beste contact opnemen met onze
vice-voorzitter Sandra Franken.
Hoe staat het met de activiteiten van de geloofsgemeen
schap Heeswijk?
Het parochiebestuur heeft samen met de locatieraad in
mei een definitief besluit genomen over de activiteiten
binnen de Willibrorduskerk. Per 1 januari 2020 vinden
er geen reguliere vieringen meer plaats in de kerk. Alle
parochianen van Heeswijk zijn van harte welkom bij de
vieringen op onze andere locaties.
Daarnaast is de locatieraad voortvarend te werk gegaan
met een aantal werkgroepen:
   1. De werkgroep vrijwilligersbeleid heeft een inventa
risatie gemaakt van alle vrijwilligers en heeft al de eerste
stappen gezet om te komen tot samenwerking met de
locatieraad Dinther. Centrale vraag hierbij is: wat kunnen
we voor elkaar betekenen en hoe gaan we dat doen?
Voorlopig is de locatieraad Heeswijk contactpersoon
voor alle vrijwilligers vanuit Heeswijk.
   2. De werkgroep inventaris heeft enorm veel werk
verzet met het in kaart brengen van alle stukken die in
de kerk aanwezig is. Nu dit is gebeurd, gaan ze aan de
slag om te kijken welke stukken naar andere kerken
binnen onze parochie kunnen en wat er met de rest
gebeurt.
De locatieraad streeft maximale openheid en transpa
rantie na over hun activiteiten. Mocht u als parochiaan
meer informatie willen, dan kunt u contact op nemen
met Mia van Doorn.
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Kerstpakketten actie
Heeswijk - Dinther - Loosbroek
 
KERSTMIS;
- de geboorte van het kindje Jezus
- de grote kerststal in de kerk
- de kerstboom met gekleurde ballen en lichtjes
- de kerstversieringen in huis
- het kerstdiner of de kerstbrunch met het hele gezin
 
Dit gezellige tafereel is echter niet voor iedereen wegge
legd. Voor een goed gevuld kerstdiner heb je ook een
goed gevulde beurs nodig. Maar helaas zijn er in onze
dorpen nog steeds veel gezinnen, die moeten leven van
een uitkering. Dan blijft er maar weinig geld over om
eten van te kopen.
Daarom organiseert hulpdienst LICHTPUNT ook dit jaar
weer een kerstpakketten actie in Heeswijk - Dinther -
Loosbroek.
Wij vragen u om gekregen of door u zelf samengestelde
kerstpakketten in de periode van 16 – 23 december te
brengen naar;
- de Protestantse kerk in Dinther
- het portaal van de RK kerk in Dinther
- de Mariakapel van de kerk in Heeswijk
- het portaal van de kerk in Loosbroek
Als u zelf een pakket samenstelt, kunt u het beste lang
houdbare voedingsmiddelen gebruiken zoals; brinta/
havermout – rijst of pasta – pastasaus – koffie/thee –
groente en fruit in blik/pot – broodbeleg; jam/hagelslag/
pindakaas – soep in blik/pak – frisdrank (geen alcohol) – 
koekjes/chocola etc.
Wij danken u bij voorbaat  voor uw bijdrage aan deze
actie. U maakt er heel veel dorpsgenoten blij mee.
HULPDIENST  LICHTPUNT
Heeswijk - Dinther - Loosbroek

Onder de toren...
 
Op een mooie maandagmorgen in gesprek met het
echtpaar Ad en Marijke Verhagen. Zij zijn vrijwilligers in
de Augustinusparochie, locatie Dinther. Marijke komt
van oorsprong uit Den Dungen en Ad uit Dinther. 
Ad en Marijke zijn 42 jaar getrouwd, hebben 4 kinderen
en 7 kleinkinderen. Ad is met pensioen en Marijke werkt
nog twee dagen als tandartsassistente.  
 
Op de vraag, waarom parochiewerk, is hun antwoord, je
rolt erin. Je laat je kinderen dopen en hoopt ze een ka
tholieke opvoeding te geven.
Ongeveer 35 jaar geleden begon Marijke's vrijwilligers
werk voor de parochie met de kindernevendienst. Toen
ze enkele jaren in Loosbroek  woonden ging ze daar voor
in de Woord- en Gebedsdienst. Weer terug in Dinther is
ze hier doorgegaan met de Woord- en Gebedsdiensten.
Ook is ze lid geweest van het parochiebestuur.  
En zo rolde Ad er ook in. Bij elektrische problemen in en
om het kerkgebouw helpt hij. Bij festiviteiten steekt hij
de vlag hoog in de toren uit. Ook loopt hij wacht tijdens
de kersttijd bij de kerststal. 
Via het Gilde, dit jaar als gildekoning, voelt hij zich ook
erg verbonden met de kerk. Mede daardoor is hij ook lid
van het gildekoor. 
Met meerdere vrijwilligers halen ze elke veertien dagen
de kledingcontainers leeg en de opbrengst is voor het
onderhoud van het kerkgebouw. Via rooster is Ad twee
keer per jaar aan de beurt. 
Ad en Marijke zingen samen in het koor Amicanto. Met
dit koor repeteren ze een keer per week en luisteren ze
een keer per maand de dienst op. Tijdens de feestdagen
zingt het koor ook in een van de diensten.
Buiten hun vrijwilligerswerk voor de parochie zijn ze ook
actief als vrijwilliger bij andere verenigingen en hebben
ze ook nog  hobby's.
Marijke is vrijwilliger bij de Zonnebloem en helpt bij de
levensmiddeleninzameling voor Dorcas, een organisatie
die in november levensmiddelen inzamelt voor de zeer
arme bevolking van verschillende Oostbloklanden.
Verder fietst en wandelt ze graag, leest veel en gaat graag
met kinderen om. 

Ad fietst veel en houdt van tuinieren en knutselen.  Als
vrijwilliger bij de KBO gaat hij regelmatig met een gast
op de duofiets er op uit. 
Marijke en Ad genieten van het goede leven, van hun
vrijwilligerswerk voor de parochie en hun activiteiten.
We hopen dat ze daar nog lang in goede gezondheid van
kunnen genieten.
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Adventswandeling
op weg naar Kerstmis op vrijdag 20 december
 
De Augustinusparochie organiseert samen met de
Samen Op Weg Kerk op vrijdag 20 december een     
adventswandeling in Middelrode. Een commissie is druk
bezig met de voorbereidingen.
Tijdens de wandeling wordt op diverse plaatsen het
geboorteverhaal van Jezus verteld en uitgebeeld. De
route start bij de Sacramentskerk, waar de deelnemers
worden verwezen naar basisschool Herman Jozef om
zich te laten inschrijven voor de tocht die Maria en Jozef
meer dan 2000 jaar geleden ook moesten lopen. Daarna
volgen de deelnemers de historische route en komen op
diverse halteplaatsen, zoals bij de herberg, bij de herders
in het open veld, bij de wijzen uit het Oosten om uitein
delijk het pasgeboren Kind te aanschouwen in de kerk.
Onderweg staan er muzikanten.
Het is een wandeling die vooral bedoeld is voor gezinnen
uit al onze geloofsgemeenschappen, maar eigenlijk kan
natuurlijk iedereen meedoen. Deelnemers lopen de
route op eigen verantwoordelijkheid. Bekendheid aan
deze activiteit wordt ook gegeven door de acht basis
scholen in onze parochie en de weekbladen.
Er kan worden gestart per half uur (en als het druk wordt
per kwartier) tussen 18.00 uur en 19.30 uur en er mag
worden gelopen tot uiterlijk 21.00 uur. Uiteraard wordt
de inwendige mens niet vergeten.
De organisatie vindt het fijn als u zich aanmeldt via:
adventswandeling@parochieheiligeaugustinus.nl

Kerst-In
Loosbroek
 
Op vrijdag 13 december is er in de kerk om 19.00 uur
een Kerst-In. Hieraan werken mee het gemengd koor
Servanto, het gemengd kerkkoor, musicalgroep Joy, 
gemengd koor Simul Canto en dameskoor La Orféon.
Als extraatje: vanaf 18.30 uur zal een kamerorkest uit
Oss al beginnen te spelen. Dit orkest zal ook Servanto
bij het optreden begeleiden en een muzikaal intermezzo
verzorgen.
Als opening en als afsluiting is er samenzang.
Het thema gedurende de kersttijd is “Licht in ons Leven”.
Na afloop is er koffie/thee met kerstbrood in De Wis.
Iedereen is van harte welkom.

Kerst-in
Heeswijk
 
Zoals elk jaar is ook dit jaar op zondag 15 december om
14.30 uur een kerst-in in de H. Willibrorduskerk van
Heeswijk.
Koninklijke Fanfare St. Willibrord luistert deze kerst-in
op met prachtige kerstnummers. Ook begeleidt de
fanfare de samenzang van de diverse kerstliederen.
Natuurlijk worden er ook enkele mooie kerstgedachten
uitgesproken.
Graag willen wij u hier allen voor uitnodigen om op deze
sfeervolle manier ons voor te bereiden op de komst van
Kerstmis.
Na de kerst-in is iedereen weer van harte welkom in het
Willibrordcentrum voor koffie of thee met een lekker
sneetje kerstbrood.

Kerststallenroute
Berlicum
 
In Berlicum organiseren kinderen een kerststallenroute.
Het is mogelijk deze route te lopen van 20 december tot
en met 5 januari (tot Driekoningen) en iedereen kan qua
dag en tijd naar believen daarvoor op pad gaan.
Het doel van deze route is om gezinnen een vermakelij
ke wandelbestemming te geven in de kerstvakantie door
diverse kerststallen te bezoeken in Berlicum.
Vindt u het leuk om ook een kerststalletje te plaatsen in
uw voortuin of zou u uw tuin hiervoor beschikbaar willen
stellen? Dan kunt u een mail sturen naar:
sandraelbers@hotmail.com.
 
Meierijsche Museumboerderij
Kerststallen expositie
Op zondag 15 december is de Museumboerderij in
Heeswijk-Dinther open om kerststallen te bewonderen
en is de boerderij in kerst- en wintersfeer.
U bent van harte welkom tussen 12.00 uur en 16.00 uur.
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 za 07 dec  Berlerode  15.00 uur  Woord- en Communieviering
   Berlicum/Middelrode  19.00 uur  Woord- en Communieviering / Gezinsviering
   Heeswijk    Geen viering

 zo 08 dec  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering
 2e advent  Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering 
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering / Barbaraviering

 vr 13 dec  Loosbroek  19.00 uur  Kerst-in
 za 14 dec  Berlerode  15.00 uur  Woord- en Communieviering
   Heeswijk  19.00 uur  Woord- en Communieviering
 zo 15 dec   Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering
 3e advent  Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering 
   Heeswijk  14.30 uur  Kerst-in

 di 17 dec  Dinther  19.00 uur  Boeteviering

 za 21 dec   Berlerode  15.00 uur  Eucharistieviering
 zo 22 dec  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering
 4e advent  Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering
    Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering
         
 di 24 dec  Berlerode  15.00 uur  Eucharistieviering
 Kerstavond  Berlicum/Middelrode  16.30 uur  Kindje wiegen
   Dinther  17.00 uur  Gezinsviering met kerstspel / Harmonie
   Loosbroek  17.00 uur  Gezinsviering met kerstspel / Joy
   Berlicum/Middelrode  19.00 uur  Gezinsviering met kerstspel
   Heeswijk  19.30 uur  Gezinsviering met kerstspel / Willibrorduskoor en samenzang
   Berlicum/Middelrode  21.00 uur  Woord- en Communieviering / Gemengd koor Berlicum
   Dinther  21.00 uur  Woord- en Communieviering / Amicanto
   Loosbroek  21.00 uur  Eucharistieviering / Kerkkoor en Simul Canto
 wo 25 dec  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering / Gemengd koor Middelrode
 1e Kerstdag  Heeswijk  09.30 uur  Woord- en Communieviering / Willibrorduskoor
   Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering / Servanto
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering / Mannenkoor
 do 26 dec  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering / Gemengd koor Berlicum
 2e Kerstdag  Heeswijk  09.30 uur  Eucharistieviering / Fanfare
   Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering / La Orféon
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering / Harmonie

 za 28 dec  Berlerode  15.00 uur  Eucharistieviering
   Heeswijk    Geen viering
 zo 29 dec  Berlicum/Middelrode     Geen viering
    Loosbroek     Geen viering
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering 

 di 31 dec  Heeswijk  18.00 uur  Eucharistieviering voor de hele parochie
 Oudjaar      
 wo 01 jan  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering met aansluitend receptie
 Nieuwjaar  Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Heeswijk  10.00 uur  Woord- en Communieviering met aansluitend receptie
   Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering met aansluitend receptie

Overzicht vieringen Parochie Heilige Augustinus

8



 za 04 jan  Berlerode  15.00 uur  Eucharistieviering
 zo 05 jan     Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering 
 3 koningen  Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering 

 za 11 jan  Berlerode  15.00 uur  Woord- en Communieviering
    Dinther  19.00 uur  Eucharistieviering
 zo 12 jan   Berlicum/Middelrode  10.00 uur  Eucharistieviering voor de hele parochie met receptie (zie pagina 2)
    Loosbroek  09.30 uur  Geen viering
   Dinther  10.45 uur  Geen viering

 za 18 jan   Berlerode  15.00 uur  Woord- en Communieviering
   Loosbroek  19.00 uur  Eucharistieviering / Presentatieviering alle communicanten
 zo 19 jan  Berlicum/Middelrode  19.00 uur  Woord- en Communieviering 
   Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering 

 za 25 jan    Berlerode  15.00 uur  Eucharistieviering
 zo 26 jan    Berlicum/Middelrode  10.00 uur  Oecomenische viering in de protestantse kerk Berlicum
    Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering 

 za 01 feb  Berlerode  15.00 uur  Eucharistieviering
   Dinther  19.00 uur  Eucharistieviering
 zo 02 feb   Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering / Blasiuszegen
    Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering
    Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering
    Loosbroek  15.00 uur  Terugkomviering dopelingen

 za 08 feb  Berlerode  15.00 uur  Woord- en Communieviering 
   Dinther  19.00 uur  Gezinsviering
 zo 09 feb  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering
    Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 za 15 feb    Berlerode  15.00 uur  Woord- en Communieviering
 zo 16 feb  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering  
   Heeswijk  11.00 uur  Kinderkerk

 za 22 feb  Dinther  09.11 uur  Carnavalsmis
    Berlerode  15.00 uur  Eucharistieviering
 zo 23 feb    Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Berlicum/Middelrode  10.11 uur  Eucharistieviering / Carnavalsmis
   Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering 

 wo 26 feb  Berlicum/Middelrode  19.00 uur  Eucharistieviering
 Aswoensdag  Dinther  19.00 uur  Eucharistieviering

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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Garanhuns na overlijden Pater Gabriël
 
Redemptorist Pater Gabriël Hofstede is overleden op
1 augustus 2019.
Hij startte in Garanhuns vele projecten, zoals een kerk,
een gemeenschapshuis, de zaterdagse soep voor de
armsten, woningen voor de armste gezinnen, opvang
van verslaafden, kindertehuis, toegang tot onderwijs,
studiebeurzen etc. Geïnspireerd door zijn werk heeft
Hugo van den Broek jarenlang zijn bijdrage geleverd aan
de projecten en deze mee helpen uitbouwen.
In Heeswijk, Dinther en Loosbroek hielden we zeven keer
- elk jaar vanaf januari 2013 - een actie voor Garanhuns.
Wij waren van de ontwikkelingen goed op de hoogte,
omdat Hugo van den Broek oorspronkelijk uit Dinther
kwam en er nog steeds familie heeft.
Maar wat is nu het geval?
De jonge paters Redemptoristen zetten de projecten niet
voort. Voor Hugo is het te moeilijk de activiteiten in z’n
eentje te blijven behartigen. De projecten zijn/worden
verzelfstandigd. Hugo rondt zijn werk af in februari 2020.
De actie voor Garanhuns, die in HDL gepland stond in
januari 2020, komt dus te vervallen.
De collectegelden van 2018 en 2019 (€ 891,75) zijn dit
jaar overgemaakt en zijn besteed aan kinderdagverblijf
Lar Da Criança Santa Maria in Garanhuns.

Adventsactie op 14 en 15 december
Heeswijk - Dinther - Loosbroek
 
Het thema van de Adventsactie dit jaar is ‘Kinderen
brengen hoop’. De geloofsgemeenschappen van HDL
kozen binnen dit thema voor het project ‘Venezolaanse
vluchtelingenkinderen in Peru’.
De extra collecte daarvoor is op 14 en 15 december.
 
Meer dan twee miljoen Venezolanen vluchtten vanwege
de politieke en humanitaire crisis naar Peru. De meesten
verblijven in de hoofdstad Lima. De Peruaanse overheid
heeft speciaal voor hen een tijdelijke verblijfsvergunning
ingesteld om toegang te hebben tot werk, onderwijs en
zorg. In de praktijk wordt deze vergunning lang niet
overal geaccepteerd. De Venezolanen leven dus met hun
kinderen in deerniswekkende omstandigheden. 
In Lima heeft Warmi Huasi een hulpproject opgezet voor
kinderen van 0-5 jaar. Velen zijn ondervoed, hebben last
van traumatische ervaringen, gezondheidsproblemen
en achterstand in ontwikkeling. Warmi Huasi pakt deze
problemen aan in samenwerking met de vluchtelingen
en de lokale gemeenschap.

De vrijwilligers brengen huisbezoeken om ouders en
verzorgers te leren hoe ze de ontwikkeling van hun kind
kunnen volgen en stimuleren. Tenslotte zal Warmi Huasi
met acht lokale dienstverleners een train-de-trainer
programma opzetten, zodat ook na het einde van dit
project vrijwilligers opgeleid kunnen worden.

Ik geef om een plek 

waar ik mijn geloof in 

God kan delen

... daarom geef ik 
voor mijn kerk    

Geef 
voor 
je kerk
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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

Gebedsviering
Berlerode
Iedere dinsdag om half elf is er in de “stilteruimte” van
Berlerode een gebedsviering voor de bewoners van
Kleinschalig Wonen. Omdat de naam stilteruimte voor
deze bewoners wat onduidelijk klinkt gebruiken wij de
naam “kapel”.
De viering die wij verzorgen is bedoeld voor alle religies
en sluit aan bij deze bewoners met geheugenproblemen.
Meestal komen er acht tot tien personen.
Omdat de herinneringen aan vroeger bij de meeste
mensen nog goed bewaard zijn gebleven, zingen en
bidden ze heel graag met ons mee. Door de herkenning
voelen ze zich geborgen, wat voor hen het allerbelang
rijkste is.
Iedere week proberen we uit te gaan van een bepaald
thema en luisteren we ook naar muziek.
Na afloop drinken we nog een glaasje fris, praten we nog
wat na en dan brengen wij eenieder weer blijmoedig
terug naar hun woning.
 
Het is iedere week weer fijn om bij elkaar te zijn.
Gerry van Helvoort en Annie van Berkel

Levensmiddelenactie
Op zaterdag 30 november en zaterdag 7 december
wordt van 08.30 uur tot 16.00 uur op het Mercuriusplein
de jaarlijkse levensmiddelenactie gehouden.
Deze actie is van het samenwerkingsverband tussen de
Vincentiusvereniging St.Michielsgestel en de diaconie
werkgroep van de parochie Berlicum-Middelrode.
Tijdens deze actie worden houdbare levensmiddelen in
gezameld.
De vrijwilligers van de Vincentiusvereniging maken daar
kerstpakketten van voor inwoners van de gemeente St.
Michielsgestel die op of onder de bijstandsnorm zitten.
Adressen worden verkregen via gemeente, huisartsen,
maatschappelijk werk en de voedselbank.
Aan het winkelend publiek wordt een boodschappen
lijstje aangereikt met de vraag of ze een of meerdere
artikelen van het lijstje willen kopen en af willen geven
aan de kraam waar alles ingezameld wordt. Deze actie
is al zo ingeburgerd dat de mensen dikwijls geen uitleg
nodig hebben.
Het is hartverwarmend hoeveel er in de vorige jaren
gedoneerd is en hoeveel positieve reacties er gegeven
worden op deze actie. Hopelijk wordt het dit jaar ook
weer een succes, zodat ook de mensen waar het voor
bedoeld is fijne kerstdagen kunnen beleven.

25 aug Donny de Hommel
08 sep Jur van de Akker
22 sep Bram Renders
13 okt Rémi Vanwolleghem
17 nov Liv Dappers

Gedoopt

 

12 okt Tini en Elly van Leeuwen

50 jaar getrouwd

29 aug Anny Hendriks - Kersten 80 jaar
28 sep Lenard van der Heijden 89 jaar
11 okt Wim van den Akker 93 jaar
26 okt Antje Raaijmakers - van de Ven 89 jaar
04 nov Frans van Pinxteren 81 jaar

Overleden

Rectificatie
In de Allerzielenviering is abusievelijk vermeld dat     
mevrouw Riek van de Veerdonk - van den Broek op
87-jarige leeftijd is overleden.
Dit is onjuist, zij heeft de gezegende leeftijd van 97 jaar
bereikt.
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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

08 sept Ivo Bogdan
08 sept Lukasz Targus
15 sept Noud van Kemenade
22 sept Milou van den Heuvel
27 okt Davino Sabel

Gedoopt

Van harte gefeliciteerd!

21 aug Jan van den Berg 81 jaar
01 sept Gerard Kuijpers 60 jaar
06 okt Harrie van Lankveld 77 jaar
13 okt Anneke Dortmans-van Venrooij 88 jaar
10 nov Jet van der Heijden-Smits 93 jaar

Wij namen afscheid van

Mogen zij voortleven in vrede en geluk bij God.

Supergezellige vrijwilligersavond
Voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor de Geloofs
gemeenschap Dinther was er op zaterdag 19 oktober de
jaarlijkse dank-je-wel-avond in cc Servaes. Het was een
heel geslaagde en gezellige avond. Kees Kuijpers opende
de avond met een korte terugblik op het afgelopen jaar.
Daarna kreeg pastoor Joost Jansen het woord.
Hij zette de werkgroep GOK (Groot Onderhoud Kerk), die
op 28 februari 1994 voor het eerst bijeenkwam, in het
zonnetje. Vooral de drie kartrekkers Mari van Zutphen,
Toon van Rijbroek en Ad Habraken. De pastoor speldde
de St. Servatiussleutel op bij Mari en Toon én daarna
overhandigde hij Ad, die al eerder de St. Servatiussleutel
mocht ontvangen, een boekje over de glas in lood ramen
van de Dintherse St. Servatiuskerk. Voor de echtgenotes
was er een mooie bos bloemen.
Na het officiële gedeelte was er een loterij met vele
prijzen; geen tierelantijntjes, maar lekkernijen en
drankjes. Vervolgens kreeg iedereen een feesthoedje.
Dat zag er heel gezellig uit, maar het was onderdeel van
de quiz met hoedje op hoedje af. Na precies 50 vragen
was er een winnaar. Onze allerjongste misdienaar en
vrijwilliger Bodie was de anderen te slim af.
Natuurlijk waren er ook dit jaar weer hapjes en drankjes
en de plakboeken van Heeswijk-Dinther.
En verder kon men heerlijk buurten: supergezellig!

Kerkhoflichtjes
Veel nabestaanden van de overledenen van het laatste
jaar waren aanwezig tijdens de mooie en sfeervolle
Allerzielenviering in onze kerk. Na afloop ontstaken zij
lichtjes met het licht van de Paaskaars en gingen zij naar
het kerkhof.
Omdat er twee bouwlampen waren geplaatst was het er
ook veilig op deze avond.
Voor het eerst sinds jaren kon dit op deze manier plaats
vinden. Mooi en troostrijk.

Kerstmis en Nieuwjaarsontmoeting
We gaan in onze geloofsgemeenschap een mooie tijd
tegemoet, waarin we samen Kerstmis vieren.
Na de vieringen op 1e en 2e kerstdag kunt u in onze St.
Servatiuskerk de kerststal bezoeken met uw kinderen of
kleinkinderen tot 16.30 uur.
Het nieuwe jaar starten wij met een viering op 1 januari.
De locatieraad van de Geloofsgemeenschap Dinther en
het bestuur van Cultureel Centrum Servaes nodigen u
aansluitend uit voor de nieuwjaarsontmoeting in cc
Servaes, die rond 11.30 uur begint.
Wij rekenen weer op een gezellige bijeenkomst.
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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

Dinther zondag om 10.45 uur
Loosbroek zondag om 09.30 uur
Middelrode zondag om 09.30 uur

Opgave intenties en dopen
 
Vanaf 1 januari 2020 zijn er in de Willibrorduskerk geen
reguliere zaterdagavondvieringen meer.
Dat betekent dat u uw speciale misintenties voortaan
kunt opgeven voor één van de vieringen in de kerken
van Dinther, Loosbroek of Middelrode.
Deze vieringen worden gehouden in:

Daarnaast is er in Dinther één keer in de maand nog een
viering op zaterdag om 19.00 uur.
De juiste data voor deze vieringen vindt u in het vierin
genoverzicht in het parochieblad en op de website.
 
Het parochiebureau in Heeswijk blijft vanaf januari
voorlopig nog wekelijks open voor het opgeven van
misintenties. De medewerkers daar zorgen er dan voor
dat uw intenties worden doorgegeven aan de locatie van
uw keuze. Tevens blijft het mogelijk om uw intenties in
de brievenbus van het parochiebureau te stoppen, in de
daarvoor benodigde envelop met het bedrag van
€ 12,00. De enveloppen vindt u tot januari achter in de
kerk en daarna in de Mariakapel.
 
Ook voor het opgeven van een doop kunt u nog op het
wekelijkse spreekuur terecht.
Het dopen zelf is echter vanaf januari niét meer mogelijk
in Heeswijk, maar gebeurt in de kerk van Dinther of naar
keuze, in de kerk in Loosbroek of Middelrode. Die keuze
kunt u maken in overleg met de medewerkers op het
parochiebureau.
 
Het wekelijkse spreekuur in het parochiebureau is elke
woensdag van 19.00 - 20.00 uur.
Natuurlijk kunt u hier ook terecht voor andere vragen of
gewoon voor een praatje.  

20 aug Pop Kagenaar-Janssens  93 jaar
01 sept Christ van der Pas  92 jaar
05 sept Toon Broeren   84 jaar

Lief en Leed:
Overleden:

11 januari 29 februari 2 mei 4 juli
1 februari 4 april 6 juni  

Vieringen op zaterdagavond
 
Vanaf januari gaat er veel veranderen in Heeswijk.
Op 1 januari 2020 is er om 10.00 uur nog een Nieuw
jaarsviering met aansluitend de nieuwjaarsreceptie in
het Willibrordcentrum. Daarna zijn er geen reguliere
zaterdagvieringen meer in de Willibrorduskerk, alleen
nog avondwaken, uitvaarten en bijzondere vieringen.
Dat zou betekenen dat er geen mogelijkheid meer zou
zijn in onze parochie om op zaterdagavond naar de kerk
te gaan. In de andere kerken van onze parochie wordt
immers alleen op zondag gevierd.
We weten echter dat velen die zaterdagse kerkgang
zullen missen. Daarom zal er vanaf januari één keer per
maand ook op zaterdag in de Servatiuskerk in Dinther
om 19.00 uur nog een viering plaatsvinden.
De data van de vieringen tot aan de zomervakantie zijn:

 

                       Oproep  
  Wij zoeken: aanvulling kerkhofploeg 
            Graag jongere mensen  
                          M/V  
      1x per maand op de ochtend  
                  Aanmelden bij:  
    Ben van der Heijden 06-30439802 
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Loosbroek 

Riet Bronts: 0413 229418   of 06 302 649 61 
Betsy Kézér: 0413 229791   of 06 152 040 58

Sint Antoniuskerk, Dorpsstraat 49, 5472 PJ Loosbroek
Parochiespreekuur elke donderdag van 18.30 tot 19.30 uur
Mailadres: loosbroek@parochieheiligeaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar:

 

30 aug Bertha Bosch 84 jaar
20 okt Jan van den Berg 87 jaar

Overleden

08 aug Laura Gabriëls  

Gedoopt

05 okt Marinus en Dineke van Helvoort-van Niftrik  

60 jarig huwelijk

Koffie drinken
 
Dit doen we elke vierde zondag van de maand na de
viering met koor Servanto achter in de kerk. Riet Bronts
en Annie van Menzel zorgen dat alles hiervoor klaar
staat. Het is waardevol om onder het genot van koffie of
thee met elkaar het wel en wee te bespreken en de
banden te versterken. Schroom niet om je hier bij aan
te sluiten, want ook hier geldt: “Hoe meer zielen, hoe
meer vreugd”. 

Omgaan met tegenslag
 
Ouderen putten soms kracht uit het bidden van de 
rozenkrans. Je kunt ook kracht putten uit het luisteren
naar andermans verhalen; over hoe anderen met tegen
slag omgaan. Het was daarom heel interessant om op
vrijdag 11 oktober in de kerk bij “Loosbroek draait door”
te luisteren naar Ivonne van der Velden, Anne-Marie van
Orsouw en Rik Ruigrok met als gespreksleider Harm den
Dekker. Uit hun verhalen kon je opmaken, dat de drie
gasten op een krachtige manier met hun tegenslagen
omgingen. Zij realiseerden zich ook, dat een leven zon
der tegenslagen niet bestaat. En dat je na slechte tijden,
de goede tijden meer waardeert.
Linda De Mol en Chinouk van de Rakt luisterden met hun
mooie zang de avond op met pianobegeleiding van
Anne-Lous van den Boom en op de gitaar Maikel Korsten.
En na afloop kon men napraten onder het genot van een
hapje en een drankje. 

Kampioen Marie
 
Marie van Zutphen was 95 geworden in augustus en
daarmee ging ik haar namens de ziekenbezoekgroep
feliciteren.
Ik zei: “Marie, je bent de kampioen van Loosbroek ofte
wel de oudste momenteel”. Marie antwoordde: “Ja, het
ergste is, dat ik al van zoveel mensen afscheid heb
moeten nemen.” Marie zat in de huiskamer van haar
afdeling op Cunera aandachtig de pagina van onze   
parochie in De Brug te lezen. Ze wist, dat de rommel
markt eraan kwam. “Jullie doen er allemaal veel voor”,
zei ze en zegt ze vaak. Ik gaf haar een felicitatiekaart met
onze kerk erop. Ze was er blij mee en zei, dat ze daar
vaak was gekomen. Fier rechtop zag je Marie dan iedere
zondag naar de kerk fietsen nog op ruim 90 jarige leeftijd.
Nu gaat ze op zondag naar de viering in de kapel van
Laverhof. Een vrijwilliger (vaak uit Loosbroek) brengt
haar daar naar toe.
Ik geef haar het nieuwe parochieblad. We kijken er
samen in. Vooral de foto’s zijn reden voor een gesprekje.
“Ik bid vaak”, zegt Marie, “ook op mijn kamer en soms
ook de rozenkrans”.
En zo hadden we een leuk gesprek waaruit bleek hoe
groot de plaats van het geloof was en nog is in het lange
leven van Marie. 
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Doopvoorbereiding
 
Voor ouders die hun kind willen laten dopen zijn er in
onze parochie regelmatig voorbereidingsavonden.
Het zijn gezamenlijke parochiebrede bijeenkomsten.
De data voor 2020 zijn nog niet bekend.
 
De bijeenkomsten 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.

Eerste communie
 
Op zondag 22 september was de eerste bijeenkomst
voor alle veertig communicanten.
We begonnen die dag met een vossenjacht. In het bos
bij kasteel Heeswijk stonden Bijbelse figuren (zie foto)
verstopt en in groepjes mochten de communicanten hen
zoeken. Vervolgens hoorden ze wie de figuren waren en
wat ze hadden meegemaakt. Het was een mooie middag
voor de communicanten, de ouders én de ‘vossen’. De
werkgroep bedankt de vossen nogmaals voor hun inzet.
 
Ook zijn we inmiddels begonnen met het nieuwe       
communieproject ‘Blijf dit doen’.
Met veel enthousiasme werken de communicanten in
het werkboek en luisteren ze naar de Bijbelverhalen.

Vormsel
 
De informatieavonden voor het vormsel zijn geweest en
de vormelingen hebben zich aangemeld.
Op 13 november was de eerste bijeenkomst, tijdens deze
bijeenkomst hebben alle vormelingen hun vormselmap
gekregen waar het project in zit. Er komen zeven bijeen
komsten en daarnaast doen de vormelingen mee met
een M25 activiteit. Een activiteit waarbij ze zich inzetten
voor een ander. Ook zal er weer een abdij-dag zijn voor
de vormelingen. 

Kerstavond     
Berlicum/Middelrode 16.30 uur Kindje wiegen
Dinther 17.00 uur Gezinsviering/kerstspel
Loosbroek 17.00 uur Gezinsviering/kerstspel
Berlicum/Middelrode 19.00 uur Gezinsviering/kerstspel
Heeswijk 19,30 uur Gezinsviering/kerstspel

Kinderkerstvieringen
 
Tijdens de kerstdagen zijn er speciale vieringen voor de
kinderen.

 
Het volledige overzicht van alle kerstvieringen kunt u
vinden op bladzijde 8.

Met vlechtstroken kun je deze super leuke kerstprikkers
maken.
Prik de papieren strook zigzaggend op een prikker.  Geef
je kerstfiguur voor bovenop de prikker  een gezichtje van
een engel (met vleugels), kerstman of sneeuwpop. Je
kunt ook een rendier of een kerstster knippen. Deze plak
je boven aan de prikker.
Leuk om in het eten te prikken tijdens het kerstdiner!

Bij de koffie op de Lichtjesavond in Berlicum
 
U bent toch de pastoor van Dinther?
Ik ben pastoor van Berlicum/Middelrode.
Maar u lijkt op de pastoor van Dinther!
Ja, die ken ik ook.

Kerstprikkers maken
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