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Iedere dag twee kaarsjes…
Tijdens mijn voetreis naar Rome ben ik bijna iedere dag
een kerk in gewandeld.
Soms om even af te koelen van de warmte of gewoon
even te zitten. Vast ritueel was het aansteken van twee
kaarsjes. Eén voor al mijn dierbaren die ik thuis achter
liet. Een kaarsje om het licht, de vreugde en het plezier
ook aan hen door te geven. Bidden dat het hen goed
gaat. Het andere kaarsje voor alle mensen die ik op mijn
tocht ontmoet. Een gebed van dankbaarheid voor hun
hulp, glimlach of goede wensen. Dat ook zij iets van het
licht, dat deze voetreis mij brengt mogen ervaren.
Wat maakt een brandende kaars nu toch zo’n krachtig
middel?
Een kaarsje opsteken is feitelijk een heel eenvoudige
handeling. En toch ervaar ik Iedere keer dankbaarheid
en hernieuwde kracht. Kaarslicht is een veelzeggend
symbool: het symboliseert liefde, licht en warmte.
In mijn 84 dagen wandelen naar Rome ben ik zo ontel
bare kerken binnengelopen. Veel hout in kerken vlak bij
bossen, veel goud in oude handelsteden. Soms zijn de
kerken bijna vervallen, maar zie je de middeleeuwse
wandversiering in delen terug. Allemaal even prachtig,
even een moment om stil te staan bij de rijke katholieke
traditie waarin ik ben opgegroeid.
Helemaal bijzonder was het bezoek aan de graftombe
van Augustinus in Pavia. Daar heb ik langer gebeden.
Stil gestaan bij onze parochie. Een jonge parochie (we
zijn er natuurlijk pas sinds 2017), die ook geworteld is in
een zeer oude traditie, met vele voorgangers die ook
zochten naar hun relatie met God. Dankbaar voelde ik
weer de pelgrimszegen van 2 juni en alle goede wensen
van andere parochianen.
Ook Augustinus was een zoeker, een reiziger. Deze
inspiratie heb ik veel overdacht, tot het moment dat ik
op 24 augustus daadwerkelijk het graf van Petrus in het
Vaticaan bereikte. Een voetreis die mij veel gelukkige en
mooie momenten bracht en vooral het gevoel ;”Ik heb
het gedaan, je kunt daadwerkelijk naar Rome wandelen!”
Sandra Franken
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Inspiratie en overgenomen van Augustinus,
sermo 169,18 in Geloof is het begin
'Wij zijn volmaakte reizigers,
maar nog geen volmaakte bezitters...
Als reizigers zijn wij onderweg.
Jij vraagt:
"Verder trekken, wat betekent dat?"
Om het kort te zeggen: dat betekent vooruitgaan.
Anders begrijp je het misschien verkeerd
en ga je steeds langzamer lopen.
Onderzoek jezelf.
Wil je bereiken wat je nog niet bent,
wees dan ontevreden met wat je nu bent.
Want zodra je zelfgenoegzaam wordt, blijf je stilstaan.
Zodra je zegt: "Het is genoeg," ga je ten onder.
Doe er dus steeds iets bij,
trek steeds verder,
maak steeds vooruitgang.'

2

Voetreis naar Rome

3

Voorwoord-Inhoudsopgave-Colofon

Vastentijd

4

Opgeven misintentie - Bijeenkomst

5

Column - Nieuws

Carnaval is volop bezig bij het verschijnen van dit parochieblad.
Na uitbundig feest komt de tijd van inkeer. De veertigdagentijd,
ook wel de vastentijd genoemd.
Met jongeren heb ik het wel eens over de vastentijd en dan
vertel ik hen hoe het vroeger was. Dat vroeger in de vastentijd
het snoep in een trommel werd gedaan. Op de vraag of ze dat
ook zouden kunnen is vaak het antwoord ‘nee’ maar ze willen
het wel een dag proberen.
Vasten kan zoals het vroeger ging, maar tegenwoordig zie je
ook andere manieren van vasten. Mensen die veertig dagen
alcohol laten staan, of geen tv kijken. Of in plaats van de auto
de fiets of het openbaar vervoer pakken. Ook zijn er mensen
die proberen om elke dag een ander een compliment te geven.
Of elke dag een stukje uit de Bijbel lezen.
Hoe we de veertigdagentijd invullen, het kan op verschillende
manieren. Het is in ieder geval een tijd van inkeer van bezinning
op het mooie feest van Pasen.
Met Pasen vieren we dat Jezus de dood heeft overwonnen, dat
het leven sterker is. Dat het Licht de duisternis overwint. We
zien het in de paasnacht als we in een donkere kerk binnen
komen en vanuit de paaskaars, alle kaarsjes aansteken.
Langzaam komt het licht in de kerk, na de donkerte van Goede
Vrijdag. Het licht verspreidt zich doordat we het licht aan elkaar
doorgeven.
Een mooi beeld hoe we in het dagelijks leven ook het licht aan
elkaar door kunnen geven. We mogen, ook al is dat soms
lastig, met elkaar het gesprek aangaan over wat ons bezielt in
het leven. En wanneer het donker is om iemand heen mogen
we een kaarsje aansteken. Zo kunnen we met elkaar Gods Licht
en Liefde delen. Zo mogen we een gemeenschap vormen.
Van harte hoop ik dat we meer en meer voelen, dat we één
geloofsgemeenschap zijn. De jongeren van het vormsel gaan
ons daarin al voor, zij bereiden zich samen voor op het
vormsel, in één groep. Er zal één vormselviering zijn.
Mogen zij een voorbeeld zijn voor ons allemaal.

6

Onder de toren - Lourdesreis

7

Vacaturebank - Thema-avonden

8

Overzicht vieringen vanaf 29 febr

9

Overzicht vieringen t/m 21 mei

10

Diaconie

11

Berlicum-Middelrode

12

Dinther

13

Heeswijk

14

Loosbroek

15

Communie-Vormsel-Doop-Kinderhoekje

Pastor Isabel van Baal

COLOFON
Redactie:
Toos van Boxmeer

Jozien Klerks

Wilma Brekelmans

Els van Sleuwen

Jolanda van den Elsen

Truus Wagenaar

Ria van Hemmen
Fotografie:
J.vd Bosch, privébezit, Kerkfotografie.nl
Website:
www.parochieheiligeaugustinus.nl
Redactieadres:
kopij@parochieheiligeaugustinus.nl
Inleverdatum kopij: vóór 17 april 2020
Volgende editie: vanaf 15 mei 2020
Drukker:
Editoo B.V. te Arnhem
Aan de inhoud wordt de grootst mogelijke
zorg besteed, maar de ervaring leert dat
fouten nooit helemaal zijn te voorkomen.
3

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. De
kosten voor een intentie bedragen € 12,00.
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 een bedrag van € 12,00 per intentie.
Wilt u de intentie laten opnemen in de kerkberichten die
verschijnen in De Brug, dan is het raadzaam deze drie
weken tevoren in te leveren.
Er liggen voorgedrukte enveloppen voor de misintenties
in de kerk.

Heeswijk
Omdat er geen gebruik meer gemaakt wordt van de
mogelijkheid misintenties op te geven tijdens het
spreekuur op het Parochiecentrum zal het centrum
vanaf 26 februari a.s. niet meer geopend zijn.
Voor het opgeven van de intenties voor een van de
zondagvieringen in de kerk van Dinther, Loosbroek of
Berlicum/ Middelrode, of in een van de maandelijkse
zaterdagavondvieringen in Dinther, kunt u €12,00 per
intentie in de daarvoor bestemde envelop doen die u
kunt vinden in de Mariakapel van de Willibrorduskerk.
De ingevulde envelop met het geld, kunt u veertien
dagen van te voren in de brievenbus van het Parochie
centrum doen. Dan zal de intentie doorgegeven worden
aan de desbetreffende locatie en kan dan ook in De Brug
worden geplaatst bij de kerkberichten.
Loosbroek
Misintenties kunnen worden opgegeven op donderdag
van 18.30 uur tot 19.30 uur in zaal De Spier van De Wis
(ingang naast de sacristie) of bij Riet Bronts, tel. 0413
229418 of Betsy Kézér, tel. 0413 229791.
De kosten per intentie bedragen € 12,00.

Wat maakt ons uniek?!

Samen zoeken naar de kern, naar de essentie van onze parochie. Wat maakt ons uniek?
Pastoor Joost Jansen en pastor Isabel van Baal nodigen u uit om twee uur van uw tijd beschikbaar te stellen om
met elkaar hierover te praten.
Wat betekent de parochie voor u, wat is de meerwaarde van onze geloofsgemeenschap?
De avond wordt gehouden in de kerk van Middelrode op woensdag 25 maart van 19.30-21.30 uur.
Iedereen is van harte welkom; vrijwilligers, parochianen, mensen die minder vaak naar de kerk komen, iedereen
die belangstelling heeft voor de ontwikkelingen van onze Augustinusparochie.
De avond wordt geleid door Hanna Oosterlee. Aan de
hand van een ‘essentiecirkel’ wordt gezocht naar de kern
van de parochie. Welke betekenis heeft de parochie voor
uzelf en voor onze omgeving. Waarin onderscheidt de
parochie zich van maatschappelijke organisaties?
Met elkaar gaan we op zoek naar antwoorden. Om zo
aan het einde van de avond één zin te formuleren
waarin we onze essentie beschrijven.
Na de eerste stap, het formuleren van de essentie, gaan
we inventariseren welke activiteiten we op dit moment
hebben, wat past bij onze essentie? Om daarna ook vorm
te geven aan onze essentie.
Voor diaconie is er al een beleids- en werkplan voor de
komende jaren vastgesteld, ook aan de hand van de
‘essentiecirkel’; nu willen we via deze zelfde methode
verder gaan.
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Ondertussen is het bestuur bezig met het materiële
reilen en zeilen van de parochie in een beleidsplan vast
te leggen. Om zo aan het einde van het jaar zowel het
pastorale als het bestuurlijke beleidsplan te kunnen
presenteren. Ze hebben daar uw hulp bij nodig.
Willen we in de toekomst een parochie zijn van, door en
voor de parochianen dan is het belangrijk dat daarover
zo breed mogelijk over gesproken wordt. Zodat iedereen
mee kan bouwen aan de parochie van de toekomst.
Dus wees welkom op woensdag 25 maart om 19.30 uur
in de kerk van Middelrode.
De pastors willen u graag uitdagen om iemand mee te
nemen die anders misschien niet naar de bijeenkomst
zou komen.
Zo kunnen we met zoveel mogelijk mensen nadenken
over de essentie van onze parochie, zodat onze parochie
een thuisplek wordt voor alle generaties.

Ubuntu, een inspiratiebron
Een poosje geleden las ik een interview met Mungi
Ngomane. Zij was in Nederland voor de promotie van
haar boek ‘De lessen van Ubuntu’. Deze vrouw is een
kleindochter van Desmond Tutu en Nelson Mandela is
haar oom. Zoals zij zelf zegt: ‘Betere leermeesters had ik
niet kunnen hebben.’
Ik heb haar boek met veel interesse gelezen en kwam
tot de conclusie dat Ubuntu als een humanistische
filosofie voor een gelukkig leven een inspiratiebron kan
zijn voor iedereen, jong en oud, gelovig en niet gelovig.
Het woord ‘Ubuntu’ komt uit het Xhosa, een taal uit de
Afrikaanse Oost-Kaap, en betekent dat iedereen met
elkaar is verbonden. Het is de filosofie die Zuid-Afrika
helpt te genezen van de wonden uit het verleden. Een
veel gebruikte definitie van Ubuntu is: Het geloof in een
universeel gedeeld verbond dat de gehele mensheid
verbindt.
De term Ubuntu bestond reeds in de 19e eeuw. In de
tweede helft van de 20e eeuw kreeg het grote bekend
heid en werd het gezien als een idealistisch wereldbeeld
verbonden met het idee van een Afrikaanse
Renaissance.
Mandela verklaarde Ubuntu met een metafoor: ‘Als een
reiziger door een land trekt en bij een dorp stopt dan
hoeft deze niet om voedsel of water te vragen. Zodra hij
stopt, geven de mensen hem eten en nodigen hem uit.’
De wijsheid van Ubuntu - luisteren, tolerantie, het goede
in mensen zien en de bereidheid om te vergeven – kan
wereldwijd helpen de relaties tussen de volkeren te
verbeteren. Dichterbij huis kan het de verhoudingen met
onze partners, vrienden, familie en collega’s versterken
en helen.
Over enkele weken vieren wij het Paasfeest. Ik kan u geen
mooier Zalig Paasfeest wensen in deze vaak chaotische
en gewelddadige wereld waarin een groot deel van de
mensheid is verzeild geraakt dan met de ‘wijsheid van
Ubuntu’.
Jan van der Krabben

Wereldgebedsdag
Loosbroek

Op vrijdag 6 maart is er om 19.00 uur in de Antoniuskerk
in Loosbroek weer een gebedsdienst ter gelegenheid
van Wereldgebedsdag.
Deze viering heeft als thema: ‘Sta op en ga!’ en de inhoud
is dit jaar gemaakt door vrouwen uit Zimbabwe.
Op de eerste vrijdag in maart gaat elk jaar het gebed
opnieuw de wereld rond.
Honderdduizenden mensen voelen zich, in de honder
drieentachtig landen die meedoen aan de viering van
Wereldgebedsdag, door gebed verenigd en bemoedigd.
De viering van Wereldgebedsdag wordt ieder jaar
voorbereid door vrouwen uit een ander land.
Zo leren we elkaars land, situatie en cultuur kennen en
delen mensen elkaars zorgen, luisteren ze naar elkaar
en voelen ze zich daardoor ook solidair met elkaar.
Het jaarlijks vieren van Wereldgebedsdag geeft uiting
aan het onderlinge gevoel van verbondenheid en maakt
ons dankbaar dat wij een onderdeel mogen zijn van die
mooie wereldorganisatie: 'Samen bidden, samen vieren
en samen delen!'
De Werkgroep Wereldgebedsdag organiseert in onze
dorpen deze viering. Zij bestaat uit leden uit de Rooms
Katholieke geloofsgemeenschappen van HDL en de
Protestantse gemeente van Dinther.
Dit jaar wordt de viering gehouden in Loosbroek met
medewerking van het Gemengd Kerkkoor Loosbroek en
de Volksdansgroep Heeswijk-Loosbroek.
Tijdens de viering is er een collecte voor een aantal
projecten in Zimbabwe. Na de viering is er koffie, om zo
nog even met elkaar na te kunnen praten.
Hoewel deze dag ooit begonnen is als Wereldgebedsdag
voor vrouwen, zijn vandaag de dag zeker ook mannen
van harte welkom in de vieringen!
Voor meer informatie: www.wereldgebedsdag.nl

Passie-uitvoering
Loosbroek

Op vrijdag 10 april – Goede Vrijdag – zal om 19.30 uur in
de Antoniuskerk van Loosbroek een eigentijdse Passieuitvoering plaatsvinden door koor Sprightly met eigen
combo uit Uden.
De hoofdpersoon zal als verteller het passieverhaal ten
gehore brengen gezien door de ogen van Petrus, de
voornaamste leerling van Jezus. Deze uitvoering zal ca.
een uur en een kwartier duren. Het geheel staat onder
leiding van dirigent Sonja van Boxtel en de verteller is
Gerard Gerrits.
De entree bedraagt € 5,00.
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Onder de toren...
Op dinsdagmorgen 13 januari om 10.00 uur vindt het
gesprek plaats in de Rots in Berlicum.
De vrijwilligers van de onderhoudsploeg begraafplaats
Berlicum komen binnen gedruppeld voor hun meer dan
verdiende kop koffie met worstenbroodje. Ze hebben al
enkele uren gewerkt op de begraafplaats en vertellen
wat er zoal van de onderhoudsploeg verwacht wordt.
Een keer per veertien dagen zorgen ze ervoor dat de
begraafplaats er weer keurig netjes bij ligt. De groep
bestaat uit twintig vrijwilligers, die ook zorg dragen voor
het twee keer per jaar snoeien van de ellenlange heggen
op de begraafplaats en het afvoeren van het afval. Ook
ruimen ze een keer per jaar de zerken van graven
waarvan de grafrechten niet verlengd worden. Mogelijk
komt daar binnen afzienbare tijd verandering in en
wordt het in de toekomst uitbesteed.

Gerard van den Broek en Leo van der Heijden vormen
samen het aanspreekpunt als het gaat over het beheer
van de begraafplaats.
Via het secretariaat, de parochietelefoon of begrafenis
ondernemer worden ze op de hoogte gesteld van een
begraving. Samen met de familie zoeken ze dan de
laatste rustplaats voor de overledene uit en ze brengen
de grafdelver op de hoogte.
Als de grafrechten verlopen zijn en er is geen contact
persoon van betreffende overledene bekend, wordt er
een oproep op het informatiebord bij de begraafplaats
gehangen met het verzoek om zich te melden. Als er zich
niemand meldt wordt na een jaar de zerk verwijderd.
Het bijhouden en onderhouden van het graf hoort bij de
nabestaanden. Maar soms wordt een graf niet goed
onderhouden en dan verwijderen de vrijwilligers de
verwelkte bloemen en planten.
Buiten hun vrijwilligerswerk voor de geloofgemeen
schap zijn beiden ook nog actief met tennissen, fietsen,
badmintonnen, wandelen met bewoners van Berlerode
en duofietsen met de bewoners.
De onderhoudsploeg is een groep actieve mannen, die
het sociale gebeuren onder een kop koffie ook belangrijk
vindt. En regelmatig hoor je in het dorp, "wat ziet het er
altijd netjes uit op het kerkhof".
Wij hopen dat jullie het nog een tijdje met veel plezier
blijven doen!
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Samen naar Lourdes

jongeren- en gezinsbedevaart in oktober
In de herfstvakantie (17 – 24 oktober 2020) is er een
Lourdesreis waarvoor jongeren, en gezinnen in het
bijzonder, worden uitgenodigd.
Twee jaar geleden is er ook zo’n reis geweest. Het
smaakte naar meer. Velen kennen Lourdes van de zieken
die er naar toe gaan. Vitale mensen ondersteunen dan
de kwetsbaren. Dat is heel mooi werk en doet wonderen!
Wanneer jongeren en gezinnen gaan, is het zo anders.
De sfeer is anders, de uitdagingen (zeker voor de jonge
garde) zijn anders: niet alleen het bezoek aan het heilig
dom maar ook kijken waar Bernadette als 14-jarig
meisje haar ervaringen heeft gehad. Er is de uitdaging
van het wandelen in de Pyreneeën. De ervaring leert dat
gedurende de week het één grote familie wordt.
Natuurlijk bidden we samen en gaan we aan de slag met
de mooie verhalen die in Lourdes tot leven komen: een
meisje dat niet kon lezen en schrijven ziet Maria die haar
een opdracht geeft, Bernadette blijft haar opdracht
trouw en kijk eens wat er allemaal van geworden is in
Lourdes.
Ik ga zelf mee en hoop dat er veel jongeren en gezinnen
uit onze parochie met mij meegaan.
Kosten: volwassenen € 690,00; jongeren tot en met 18
jaar € 100,00 (oorspronkelijk € 345,00 maar hier wordt
gesponsord) – vervoer per nachtbus.
Voor tieners is het mogelijk zonder ouders mee te reizen.
Dit in overleg met de reisleiding. Jongeren tot 18 jaar
hebben een schriftelijke toestemming van hun ouders
nodig.
Wie jongeren wil sponseren:
NL02 RABO 0126 935 092 Parochie H. Augustinus inzake
Diakonie HDL o.v.v. Lourdesreis jongeren.
Pastor Joost Jansen

Vacaturebank vrijwilligers
Op 12 januari j.l. vond de nieuwjaarsreceptie voor de
hele parochie plaats in parochiecentrum De Rots in
Berlicum.
Er was van iedere locatie wel een aantal parochianen
aanwezig. Onder het genot van een hapje en een
drankje vonden er mooie gesprekken plaats tussen de
aanwezigen.
Sommigen waren nog nooit op ons parochiecentrum
geweest en die mensen kregen een rondleiding door het
huis. Het was een komen en gaan van mensen zodat er
gelukkig voor iedereen plaats was.
Tijdens deze receptie was er een vacaturebank. Alle
vrijwilligersfuncties die op dit moment in de parochie
open zijn hingen aan drie magneetborden en op de tafels
lagen mapjes met alle vacatures om door te bladeren.
Het leuke in onze parochie wat betreft vrijwilligerwerk is
het feit, dat er voor iedereen die zich wil inzetten wel een
mooie en interessante taak is.
Heb je talent om goed te kunnen organiseren: er zijn
altijd wel activiteiten die georganiseerd moeten worden
zoals een adventswandeling, een lichtjesavond of een
parochiedag. Voor creatieve mensen is er de gelegen
heid om nieuwe ideeën in te brengen.
Sommigen vinden het juist leuk om praktisch de handen
uit de mouwen te steken en te zorgen op bijvoorbeeld
een nieuwjaarsreceptie, dat iedereen een hapje en een
drankje krijgt, er voor te zorgen dat mensen zich thuis
en welkom voelen. Weer anderen vinden het fijn om met
een groep de kerststal op te zetten of om iedere week
op het kerkhof te schoffelen.
Er zijn mogelijkheden te over om je in te kunnen zetten
voor onze parochie.

Wat ik zelf ervaar als we met een groep vrijwilligers aan
de slag zijn is het gevoel bij deze geloofgemeenschap te
horen, betrokken te zijn en daar wordt ik blij van. Deze
week hebben we met zijn zevenen de kerkbalansbrieven
voor Berlicum/Middelrode gevouwen en in enveloppen
gedaan. Het was erg fijn om samen, de klus die gedaan
moest worden, te klaren. En intussen zijn we ook weer
op de hoogte hoe het met iedereen gaat op dit moment.
En hebben we fijne en minder fijne dingen met elkaar
gedeeld.
We hebben dus een aantal vacatures open staan en vindt
je het leuk om hier eens met iemand over te praten:
neem gerust contact op. Heb jij een talent wat je in wil
zetten dan kunnen we misschien een afspraak maken
met elkaar. Je bent in ieder geval van harte welkom.
Petra van Rijsingen, coördinator parochiecentrum
tel: 06-21271389

Thema-avonden in maart en april
Tweedeling in de samenleving op 24 maart
Wij nodigen iedereen uit om op woensdag 24 maart om
20.00 uur naar De Rots, Kerkwijk 44a in Berlicum te
komen voor een thema-avond over de tweedeling in de
samenleving. Aan bod komt Brainport Eindhoven met
een groeipercentage van 4,9%. De maakindustrie van
Nederland zit hoofdzakelijk in Brabant en de regio
Eindhoven is een 'hotspot'.
Tegelijkertijd zien we de tweedeling in de maatschappij
tussen arm en rijk toenemen. Is dit noodzakelijk? Moeten
we dit maar op de koop toenemen? Of is er een andere
weg te gaan? De weg van delen?
Stijn Steenbakkers begeleidt deze avond. In Eindhoven
is hij wethouder en behartigt hij economie, Brainport,
innovatie, onderwijs en sport. Hij is een oud-leerling van
het gymnasium Bernrode.

De perfecte mens op 15 april
Ook op woensdag 15 april om 20.00 uur bent u weer
welkom in De Rots, Kerkwijk 44a in Berlicum voor een
avond met als thema: De perfecte mens.
Waar gaat het over?
Je kunt zoveel aan een lichaam 'verspijkeren' en het
schoonheidsideaal is nogal dwingend. Een botoxje hier,
een neuscorrectie daar ... Nog sterker: tot hoever kun je
gaan om een zwangere vrouw te testen of het kindje
helemaal gezond is. Mag echt alleen de perfecte mens
geboren worden?
Dominicanes Holkje van der Veer begeleidt deze avond
en vertelt ook over zichzelf.
Zij is 'ervaringsdeskundige' want lijdende aan de ziekte
van Marfan heeft haar lichaam zeer veel ingrepen
moeten ondergaan.
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Overzicht vieringen Parochie Heilige Augustinus
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.
za 29 febr

Berlerode

15.00 uur

Eucharistieviering

Heeswijk-Dinther

19.00 uur

Eucharistieviering

zo 01 mrt

Heeswijk-Dinther

09.00 uur

Fietsenzegening

1e zondag

Berlicum/Middelrode

09.30 uur

Eucharistieviering

40-dagentijd

Loosbroek

09.30 uur

Woord- en Communieviering

Heeswijk-Dinther

10.45 uur

Woord- en Communieviering

vr 06 mrt

Loosbroek

19.00 uur

Oecumenische viering / Wereldgebedsdag

za 07 mrt

Berlerode

15.00 uur

Woord- en Communieviering

zo 08 mrt

Berlicum/Middelrode

09.30 uur

Woord- en Communieviering

2e zondag

Loosbroek

09.30 uur

Eucharistieviering

40-dagentijd

Heeswijk-Dinther

10.45 uur

Eucharistieviering

Berlerode

15.00 uur

Woord- en Communieviering

Berlicum/Middelrode

19.00 uur

Gezinsviering

za 14 mrt
zo 15 mrt

Berlicum/Middelrode

09.30 uur

Woord- en Communieviering

3e zondag

Loosbroek

09.30 uur

Eucharistieviering

40-dagentijd

Heeswijk-Dinther

10.45 uur

Eucharistieviering

do 19 mrt

Berlerode

15.00 uur

Gezamenlijke Ziekenzalving

za 21 mrt

Berlerode

15.00 uur

Eucharistieviering

zo 22 mrt

Berlicum/Middelrode

09.30 uur

Eucharistieviering

4e zondag

Loosbroek

09.30 uur

Woord- en Communieviering

40-dagentijd

Heeswijk-Dinther

10.45 uur

Eucharistieviering

za 28 mrt

Berlerode

15.00 uur

Woord- en Communieviering

zo 29 mrt

Berlicum/Middelrode

09.30 uur

Woord- en Communieviering

5e zondag

Loosbroek

09.30 uur

Eucharistieviering

40-dagentijd

Heeswijk-Dinther

10.45 uur

Eucharistieviering

za 04 apr
zo 05 apr
Palmzondag

Berlerode

15.00 uur

Eucharistieviering

Heeswijk-Dinther

19.00 uur

Eucharistieviering

Berlicum/Middelrode

09.30 uur

Eucharistieviering / Palmpasen met alle communicanten

Loosbroek

09.30 uur

Woord- en Communieviering

Heeswijk-Dinther

10.45 uur

Woord- en Communieviering

di 07 apr

Heeswijk-Dinther

19.00 uur

Boeteviering

do 09 apr

Berlicum/Middelrode

Witte Donderdag Heeswijk-Dinther
vr 10 apr

18.30 uur

Eucharistieviering

20.00 uur

Eucharistieviering

Berlicum/Middelrode

15.00 uur

Kruisweg

Goede Vrijdag Berlicum/Middelrode

19.00 uur

Goede Vrijdagviering

za 11 apr
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Heeswijk-Dinther

19.00 uur

Goede Vrijdagviering

Loosbroek

19.30 uur

Passieconcert

Berlerode

15.00 uur

Eucharistieviering

Heeswijk-Dinther

20.00 uur

Eucharistieviering / Paaswake voor de hele parochie

zo 12 apr

Berlicum/Middelrode

09.30 uur

Woord- en Communieviering

09.30 uur

Eucharistieviering

Heeswijk-Dinther

10.45 uur

Eucharistieviering

Berlicum/Middelrode

Eerste Paasdag Loosbroek

09.30 uur

Eucharistieviering

Tweede Paasdag Heeswijk-Dinther

ma 13 apr

10.45 uur

Eucharistieviering

za 18 apr

15.00 uur

Woord- en Communieviering

zo 19 apr

Berlerode
Berlicum/Middelrode

09.30 uur

Woord- en Communieviering

Loosbroek

09.30 uur

Eucharistieviering

Heeswijk-Dinther

10.45 uur

Eucharistieviering

za 25 apr

Berlerode

15.00 uur

Eucharistieviering

zo 26 apr

Berlicum/Middelrode

09.30 uur

Eucharistieviering / Gildemis

Loosbroek

09.30 uur

Woord- en Communieviering

Heeswijk-Dinther

10.45 uur

Eucharistieviering

Heeswijk-Dinther

09.30 uur

Viering Koningsdag

Berlerode

15.00 uur

Eucharistieviering

Heeswijk-Dinther

19.00 uur

Eucharistieviering

ma 27 apr
za 02 mei
zo 03 mei

Berlicum/Middelrode

09.30 uur

Eucharistieviering

Loosbroek

09.30 uur

Woord- en Communieviering

Heeswijk-Dinther

10.45 uur

Eucharistieviering

Loosbroek

19.00 uur

Mariaviering

za 09 mei

Berlerode

15.00 uur

Woord- en Communieviering

zo 10 mei

Berlicum/Middelrode

09.30 uur

Woord- en Communieviering

Loosbroek

09.30 uur

Eucharistieviering / Eerste Heilige Communie

Heeswijk-Dinther

10.45 uur

Woord- en Communieviering

ma 11 mei

Berlicum/Middelrode

19.00 uur

Rozenkrans in De Rots

di 12 mei

Loosbroek

19.00 uur

Mariaviering

di 05 mei

za 16 mei

Berlerode

15.00 uur

Eucharistieviering

Heeswijk-Dinther

19.00 uur

Eucharistieviering / Heilig Vormsel voor de hele parochie

Heeswijk-Dinther

09.30 uur

Eucharistieviering / Eerste Heilige Communie

Loosbroek

09.30 uur

Eucharistieviering

Berlicum/Middelrode

11.30 uur

Eucharistieviering / Eerste Heilige Communie

ma 18 mei

Berlicum/Middelrode

19.00 uur

Rozenkrans in De Rots

di 19 mei

Loosbroek

19.00 uur

Mariaviering

do 21 mei

Heeswijk-Dinther

09.00 uur

Eucharistieviering / Openluchtviering voor de hele parochie

zo 17 mei

Hemelvaart

Zaterdagavondvieringen

Na het stoppen van de zaterdagvieringen in Heeswijk
willen wij al onze parochianen toch een mogelijkheid
bieden om op zaterdag in de eigen parochie naar de
kerk te gaan.
Daarom zijn er op 4 april, 2 mei, 6 juni en 4 juli om
19.00 uur parochiebrede eucharistievieringen in de
kerk van Dinther .
Iedereen is daar van harte welkom.

Pastoraal spreekuur

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.
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Wereldwijd volgen 63 miljoen kinderen helemaal
geen onderwijs en leren 250 miljoen kinderen niet
lezen en schrijven.
In Nederland gaan alle kinderen naar de basisschool en
de middelbare school. Ook elders in de wereld krijgen
steeds meer kinderen basisonderwijs, al is het maar een
paar jaar. Een vervolgopleiding zit er echter vaak niet in.
Terwijl je daarmee juist de kans krijgt een vak te leren,
waarmee je een bestaan kunt opbouwen.
Daarom wil Vastenactie ervoor zorgen dat steeds meer
jongeren (en volwassenen) naar school kunnen en een
vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Zoals
kleermaker, bakker, winkelier, bijen houden of manden
vlechten.
Dat helpt echt! Sommige mensen in Mbala, Zambia
verdienden bijvoorbeeld hooguit € 100 per jaar, oftewel
maximaal € 8,30 per maand.
Na een opleiding en begeleiding verdienen ze nu tussen
de € 20 en € 50 per maand. Voor ons lijkt dat niet veel,
maar daarmee kunnen ze voor zichzelf zorgen.
Samen met Vastenactie kunnen de parochianen van
de Parochie Heilige Augustinus ervoor zorgen dat
zoveel mogelijk kinderen naar school gaan en door
kunnen leren!

.........Vastenactie.........
Het-belang-van-doorleren
In 2020 is het thema van de landelijke Vastenactie
‘Werken aan je toekomst'. We weten hoe belangrijk het
is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen,
maar ook een vervolg opleiding krijgen om een vak
leren. Dat vergroot hun kansen op werk, waarmee ze
ook een redelijk inkomen kunnen verdienen. In de
campagne maken we onder meer kennis met Patrick uit
Zambia. Hij is naar school gegaan en is kleermaker en
leraar geworden.
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In onze parochie worden de Vastenzakjes voor deze actie
huis-aan-huis bezorgd. Mocht u de Vastenactie willen
ondersteunen, dan kan dit met contant geld of een
eenmalige machtiging in het vastenzakje (of een blanco
envelop) in collectebus in de kerk of in de brievenbus
van het parochiesecretariaat.
U kunt ook doneren op IBAN NL21 INGB 0000 0058 50
t.n.v. Vastenactie, Den Haag.
Maak het verschil!

Het ontstaan van de WNM

Week voor de Nederlandse Missionaris
Dat parochies hun Pinkstercollecte aan het missionaire
werk wijden, is een jarenlange traditie. Voor het eerst
vond in 1937 de eerste Pinksteractie voor Nederlandse
missionarissen plaats. Na de oorlog werd in vrijwel elke
parochie de zogenaamde Missieweek gehouden. Een
comité deed eind jaren zestig aan de bisschoppen het
voorstel om voortaan één jaarlijkse landelijke actie te
houden voor de Nederlandse missionarissen.
Vijftig jaar geleden, in 1970, werd dat de Week voor de
Nederlandse Missionaris (WNM), die elk jaar plaatsvindt
tussen Hemelvaart en Pinksteren.
Meer informatie: www.weeknederlandsemissionaris.nl
In het volgende Parochieblad kunt u meer lezen over de
Pinksteractie van 23 t/m 31 mei.

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

Gedoopt
12 jan 2020

Josje van Santvoort

19 jan 2020

Nina Klerkx

02 feb 2020 Jesper Schouten

Overleden
19 nov 2019 Willie van Nistelrooij

56 jaar

25 nov 2019 Diny van der Burgt-van Lokven

71 jaar

07 dec 2019 Riek van Helvoirt-Heijmans

93 jaar

11 dec 2019 Jan de Hond

92 jaar

27 dec 2019 Dina vd Broek- van der Wijgert

89 jaar

29 dec 2019 Rietje Grosfeld-Blaauw

88 jaar

30 dec 2019 Tien Pennings

92 jaar

12 jan 2020

Janus van den Broek

94 jaar

22 jan 2020

Zus van Schijndel-van den Bergh 85 jaar

17 jan 2020

Marc van der Linden

60 jaar

24 jan 2020

Cor Officier-Hillige

88 jaar

24 jan 2020

Leny van Loon

86 jaar

Correctie banknummer Kerkbalans

Onlangs heeeft u een brief in de bus gekregen over de
actie Kerkbalans:
"Onze parochie; Een plek van betekenis"
Helaas is hierin een verkeerd banknummer genoemd.
Het rekeningnummer moet zijn:
NL37 RABO 0106 905 708 t.n.v. Parochie Heilige
Augustinus locatie Berlicum/Middelrode

Terugblik levensmiddelenactie

De resultaten van onze inzameling op het Mercurius
plein afgelopen december, overtroffen ruimschoots
onze verwachtingen.
Er werden 4752 stuks aan producten ontvangen en
€ 545,80 aan cash geld.
Dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ook
aan de 2 jonge meiden (zij doen dit jaar hun vormsel) die
in het kader van het project M25 ook hun beste beentje
hebben voorgezet en actief hebben meegeholpen.
Maar vooral dank aan het ruimgevend winkelend
publiek. Daardoor hebben ruim tweehonderd gezinnen
in de gemeente St.-Michielsgestel, die het financieel
moeilijk hebben, een kerstpakket ontvangen.

Vastenactie

Dit jaar volgen we de landelijke Vastenactie. Dit jaar staat de campagne in de veertigdagentijd – van 26 februari tot
en met 12 april – in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden.
Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een
eigen bedrijf op te zetten.
Omdat het steeds moeilijker wordt om mensen te vinden die door het hele dorp de vastenactiezakjes kunnen en
willen verspreiden hebben wij, vastenactiewerkgroep, na overleg besloten om dit jaar de vastenzakjes via De Brug
te verspreiden. De vastenzakjes zitten in de week van 12 maart bij De Brug. Hopelijk blijft u de projecten van
Vastenactie steunen. U kunt, zoals in voorgaande jaren, uw vastenzakje inleveren in de kerk, of in de brievenbus
bij De Rots en in de brievenbus aan de kerk in Middelrode.
Een welgemeende dank aan al die mensen die jarenlang, soms in meerdere wijken de vastenzakjes rond gebracht
hebben. De actie wordt warm aanbevolen.
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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

Wij namen afscheid van
30 okt 2019

Nollie Verberne-Oomen

75 jaar

13 nov 2019

Theo van der Heijden

79 jaar

30 nov 2019

Mari Lucius

68 jaar

04 jan 2020

Mien van Vugt-Haerkens

84 jaar

11 jan 2020

Harrie van de Meerakker

83 jaar

Mogen zij voortleven in vrede en geluk bij God.

Gilde Sint Barbara naar Sint Jan
Op zondag 17 mei luistert Gilde Sint Barbara uit Dinther
om 8.30 uur de viering op in de Sint Jan van Den
Bosch. Meer informatie hierover volgt op de website
parochieheiligeaugustinus.nl en in de regionale media.

Vrijwilligers
Tijdens de gezellige nieuwjaarsreceptie van de parochie
op 12 januari in De Rots waren niet zoveel mensen uit
Dinther aanwezig. De RK geloofsgemeenschap Dinther
heeft enkele vacatures op de vrijwilligersbank geplaatst.
De huidige vrijwilligers hebben behoefte aan wat meer
armslag en ondersteuning. Nieuwe mensen zijn welkom!
VACATURES
Coördinator / voorzitter Locatieraad
voorbereiden en leiden van de vergaderingen
6 uur per maand
Notulist Locatieraad
verslaglegging vergaderingen
5 uur per maand
Budgethouder / penningmeester Locatieraad
financiële administratie
bijwonen vergaderingen locatieraad
2 uur per week
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Bloemsieren
zorgen voor bloemstukjes bij het altaar,
de Mariakapel en de Antoniuskapel
gemiddeld 1 uur per week
gedurende 3 à 4 maanden per jaar.
Voorganger Woord- en communiedienst
inhoudelijke voorbereiding diensten
altijd met twee personen
gemiddeld 1x per 2 maanden
8 uur per viering
Koster weekendvieringen
openen en sluiten van de kerk
praktische voorbereidingen vieringen
gemiddeld 1x per 4-5 weken
2.5 uur per viering
Lector weekendvieringen
lezen van Eerste Lezing en Psalm
bidden van de voorbede
gemiddeld 1x per 4-5 weken
tijdens vieringen.
Heb je er belangstelling voor of wil je meer informatie?
Laat het dan a.u.b. weten via tel. 296143 (Kees Kuijpers) of
e-mail dinther@parochieheiligeaugustinus.nl.

Heeswijk
H. Willibrorduskerk, Hoofdstraat 80, 5473 AS Heeswijk
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

Lief en Leed

Kerst in de Willibrorduskerk

Overleden:

19 nov 2019 Henriëtte van Loon-Erkelens

94 jaar

20 nov 2019 Carien Habets-Meewis

79 jaar

29 nov 2019 Miet Gevers-van der Heijden

89 jaar

17 dec 2019 Tonny Vos

78 jaar

16 jan 2020 Marietje Thomassen-vd Linden 94 jaar

Denkend aan ...
Denkend aan Brabant zie ik hoge kerken,
volhardend in oneindig laagland staan.
En ook ondenkbaar spitse torens
als hoge pieken aan den einder staan.
En in de geweldige ruimte verzonken,
de kerkhoven verspreid door het land,
doopvonten, kansels, hoge pilaren,
banken en orgels in een groots verband.
De lucht hangt er laag en de zon wordt er langzaam
in veelkleurig glas-in-loodbundels verstrooid
en in alle contreien wordt de stem van de kerksluiting
met zijn eeuwige leegstand gevreesd en gehoord.
(vrij naar H. Marsman)

In een lekker verwarmde, volle kerk waren veel gezinnen
met jonge kinderen aanwezig om samen het kerstkindje
geboren te laten worden.
Gespannen wachtten de kinderen af wanneer het
kerstspel zou gaan beginnen. De engelen met hun wijd
gespreide vleugels en lichtjes in het haar. Jozef en de
hoog zwangere Maria, die op weg moesten van koning
Herodes om zich te laten tellen. Zij waren op zoek naar
een plaats om te slapen. Ze belandden uiteindelijk in een
stal, waar de os en de ezel hen warmte konden bieden
en het kindje geboren zou worden.
Daarna gingen de herders met de schapen op pad door
de gangen van de kerk, om het kindje te zoeken en te
gaan bewonderen, gevolgd door de koningen met hun
cadeautjes voor Jezus. Een mooi en sfeervol begin van
het kerstfeest, samen met velen, voor de laatste keer in
onze Willibrorduskerk beleefd.
Op 1 januari 2020 was de laatste nieuwjaarsviering in
onze kerk, natuurlijk samen met het Willibrorduskoor.
Een officiële afscheidsviering wordt door een werkgroep
voorbereid. Vanaf nu kunnen er alleen nog avondwakes
en uitvaarten plaatsvinden in de kerk. Het kerkhof blijft
na herbestemming van de kerk natuurlijk bestaan!

Toekomst Willibrorduskerk
Onlangs is er in het Brabants Dagblad een uitgebreid
artikel verschenen over de herbestemming van onze
kerk.
Groupcare roept parochianen, bewoners en andere
belangstellenden op om woensdag 4 maart om 20.00 u,
te komen luisteren naar de voorstellen die zij hebben
om de kerk op een goede, verantwoorde manier te
blijven gebruiken.
Gedacht wordt aan woonruimtes, een zorgcentrum enz.
om zo het gebouw toch ten dienste te laten staan van
de gemeenschap.
Wij hopen dat de nieuwsgierigheid van een heleboel
mensen hierdoor gewekt is en dat we velen mogen
ontmoeten op 4 maart om 20.00 uur in de kerk.

13

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

0413 229418 of 06 302 649 61

Betsy Kézér: 0413 229791 of 06 152 040 58

Overleden
07 febr 2020

70 jaar koorlid
Huub van Schijndel 72 jaar

Gedoopt
24 nov 2019

Jorick van den Boom

Afscheid pastoriezaal

welkom nieuwe bewoners van de pastorie
In het najaar van 2019 verhuisden de bewoners van de
pastorie, Antoon en Annie van Santvoort, naar Laverhof.
De pastorie kwam vrij. Sinds 1 februari is deze in zijn
geheel verhuurd aan Frank en Astrid van der Geld en
hun kinderen.
Daarmee is een periode van ruim 21 jaar afgesloten,
waarin vele werkgroepen, de parochievergadering en
het parochiebestuur van de pastoriezaal gebruik maak
ten, vooral om te vergaderen én van de serre om er
koffie en thee te zetten. Het was een gastvrije plek,
vooral ook door Antoon en Annie.
In januari is er heel erg hard gewerkt om de pastorie
helemaal te ontruimen.
Koffie en thee worden voortaan in de sacristie gezet en
zaal “De Spier” in De Wis (naast de kerk) is de nieuwe zaal
om te vergaderen, koffie te drinken, om spreekuur te
houden etc.
Het archief is ook in De Wis opgeslagen. Fijn dat voor dit
alles zo dichtbij een onderkomen is gevonden. Met dank
aan het Wisbestuur voor de medewerking.
Het Parochiebestuur en het bestuur van de locatieraad
zijn blij met de nieuwe huurders. Zij zijn kerkbetrokken.
Frank is dit ook beroepsmatig: 10 uur per week is hij als
diaken actief in de fusieparochie Gemert. Ze zijn van plan
om zich ook voor de Loosbroekse gemeenschap in te
gaan zetten te zijner tijd.
Maar de eerste maanden zullen in beslag genomen
worden door het renoveren van de binnenkant van de
pastorie.
Frank en Astrid hebben er veel zin in en zijn op hun beurt
blij met deze monumentale woning naast de kerk.
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In november kreeg Jan Bosch een oorkonde uitgereikt
omdat hij maar liefst 70 jaar lid was van het kerkkoor.
Dat is een bijzonder lange tijd. Bij andere verenigingen
komt zo’n lang lidmaatschap zelden voor. In Loosbroek
zijn er nog meer mannen die al heel lang in het kerkkoor
zingen. In 2018 was zijn broer Henk 70 jaar koorzanger.
En broer Toon Bosch en Marinus van Helvoort naderen
de 70 jaar lidmaatschap ook.
Toen Jan zestien jaar was ging hij bij het jongenskoor.
Vrouwen/meisjes zongen in die tijd nog niet in de kerk.
Het koor stond onder de bezielende leiding van Driek
van de Braak en zoon Jan begeleidde op het orgel.
Martens was de pastoor in het dorp waar toen nog geen
andere verenigingen waren. Op zeker moment waren er
vijf broers Bosch bij het kerkkoor: Marinus, Henk, Jan,
Toon en Piet. Aanvankelijk werd Gregoriaans gezongen
en alle zangers leerden ook noten lezen. Ongeveer 45
jaar geleden werd het kerkkoor een gemengd koor en
verdween het Gregoriaans langzamerhand.
De 70 jaren koorzang zijn voor Jan voorbij gevlogen.
Dat zegt wat over het plezier waarmee Jan zingt.
Nu het gemengd kerkkoor 2 keer in de maand niet meer
op zondag hoeft te zingen, vindt Jan het ook fijn om naar
de andere koren te luisteren. Hij bezoekt ook elders
weleens concerten.
Het gemengd kerkkoor telt overigens veel leden die
gehuldigd zijn vanwege een jubileum.
Als geloofsgemeenschap hebben we veel waardering
voor dit koor, dat al van oudsher ontelbaar vele vieringen
met een goede kwaliteit van zang heeft opgeluisterd en
dat nog steeds doet.

Doopvoorbereiding

Vormsel 2020

Voor ouders die hun kind willen laten dopen zijn er in
onze parochie regelmatig voorbereidingsavonden.
Het zijn gezamenlijke parochiebrede bijeenkomsten.

De kinderen van groep 8 hebben zich op kunnen geven
om het heilig vormsel te ontvangen. De aanmeldingen
zijn binnen en er zijn dit jaar 29 vormelingen in onze
parochie.
Pastor Isabel van Baal begeleidt de voorbereidingen.
De vormelingen hebben een projectmap gekregen en de
eerste bijeenkomsten hebben al plaats gevonden.
Daarin hebben de kinderen geleerd en gepraat over wat
het inhoudt om het vormsel te doen. Tijdens elke bijeen
komst is er ook een interactieve activiteit, zoals tekenen,
een kaars versieren of een vrijwilliger interviewen.
Daarnaast zullen alle vormelingen deelnemen aan het
project M25. Hierbij gaan de vormelingen zelf ervaren
hoe het is om jezelf belangeloos voor anderen in te
zetten. Ook wordt er weer een Abdijdag georganiseerd
waar de vormelingen gaan praten met gasten die op een
bijzondere manier in het leven staan.
Alle vormelingen van de Augustinusparochie worden
gevormd in een gezamenlijke viering. Deze viering is op
zaterdag 16 mei in de Sint Servatiuskerk in Dinther.

Data doopvoorbereiding:
Dinsdag

31 maart

Dinsdag

28 april

Dinsdag

26 mei

De bijeenkomsten zijn in het parochiecentrum De Rots,
Kerkwijk 44a, 5258 KC Berlicum telkens van 19.30 uur
tot 21.00 uur.
U kunt zich aanmelden via het secretariaat van een
locatie of via het centrale parochiesecretariaat.

We wensen alle vormelingen alvast heel veel succes en
plezier bij de voorbereidingen.

Kleurplaat
Eerste Communie
Presentatieviering

Op zaterdag 18 januari was de presentatieviering voor
de communicanten in de kerk in Loosbroek.
Alle veertig communicanten mochten zich voorstellen
en een eigen gemaakte bloem met foto in de plantenbak
steken. Deze bak met bloemen komt in elke kerk te staan,
zodat iedereen kan zien welke kinderen dit jaar hun
communie doen.
De voorbereidingsbijeenkomsten vorderen gestaag. De
communicanten zijn vijf keer samen gekomen om in het
projectboek ‘Blijf dit doen’ te werken. In februari en
maart staan de bezoeken aan de bakker gepland om
samen een brood te bakken. En de communicanten
krijgen ook een rondleiding door de kerk.
De eerste communie vind plaats
op 10 mei om 9.30 uur in Loosbroek
op 17 mei om 9.30 uur in Dinther
op 17 mei om 11.30 uur in Middelrode.
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