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Voorpagina:
Kerk Loosbroek - Doopvont

  In memoriam 

  Jan van den Bosch 

 

 

 
In de ochtend van 25 februari, tijdens het carnaval
waar hij zo graag altijd deel van uitmaakte, is Jan van
den Bosch overleden.
 
Jan was DE fotograaf voor het parochieblad van de   
parochie Heilige Augustinus.
Alle kerken, kerkhoven en kapelletjes van de Heilige
Augustinusparochie heeft hij bezocht om van heel
veel onderwerpen een prachtige foto te maken.
Je hoefde maar te bellen of te mailen met een vraag
of Jan sprong, zodra hij dat kon, op de fiets om de
gevraagde opnames te gaan maken.
 
Het archief van de redactie is dan ook rijkelijk gevuld
met prachtige foto’s door Jan gemaakt. Die worden
steeds weer gebruikt bij het verfraaien van dit  blad.
Jan zal daardoor nog in lengte van jaren vermeld
blijven in het parochieblad, steeds als uit dit archief
zijn foto’s worden gebruikt.
 
Jan, namens de parochie, heel hartelijk dank voor je
enorme inzet en het enthousiasme waarmee je dit
altijd hebt gedaan.
 
Rust in vrede.

Nieuw gezicht – Ingrid Gielens
 
Binnen de Parochie Heilige Augustinus ben ik voor velen
een nieuw gezicht dus stel ik mij graag aan U voor.
 
Ik ben 56 jaar, al 30 jaar getrouwd met Rob, moeder van
twee inmiddels volwassen kinderen en woon in het
buitengebied van Gemonde. Heerlijk rustig in het mooie
Brabantse landschap.
Als ‘Schoevers-meisje’ heb ik vele jaren ervaring  als
ondersteuner van management en directies in het   
bedrijfsleven, in de Zorg, bij de Overheid maar ook als
zzp’er.
 
Met heel veel plezier ben ik op 9 maart jl. gestart als
secretaresse (parttime) van het Parochie  bestuur.
In deze functie ben ik verantwoordelijk voor het alge
meen secretariaat, bereid ik de bestuursvergaderingen
voor en notuleer deze. Daarnaast geef ik support aan de
locatieraden en aan het pastoraal team op secretarieel
niveau en maak ik een start met de opbouw van een
centraal archief. Ook DocBase en Exact-online ga ik me
eigen maken. Kortom voldoende uitdagingen waar ik de
komende tijd mee aan de slag kan gaan.
Een week na mijn start brak de corona-crisis uit. Het
inwerkprogramma kwam er ineens heel anders uit te
zien. De Rots ging dicht en plotseling werkten we thuis.
Graag had ik al veel collega’s en vrijwilligers de hand
geschud en gesproken maar helaas moet dat nog even
wachten. Zodra het weer kan, kom ik graag persoonlijk
kennismaken op alle secretariaten.
Voor het aandragen van agendapunten voor de       
bestuursvergadering, voor vragen m.b.t. het bestuur en
de locatieraden kunt U mij bereiken via:
secretariaat@parochieheiligeaugustinus.nl.
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag- en donderdag
ochtend.
 
Ik sluit graag af met een uitspraak van Henry Ford:
‘Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruit
gang, met elkaar samenwerken is succes’. 

Van de redactie
Bij het ter perse gaan van deze uitgave (begin mei) is het
nog niet bekend wat de huidige coronamaatregelen zijn.
Wij hopen op uw begrip als een artikel niet volledig in de
juiste tijdsbepaling geschreven is.
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Gemis
 
‘Blijf thuis’, ‘Houd anderhalve meter afstand.’
Zelfs reclamespotjes nemen de boodschap van de overheid
over. Het coronavirus beperkt ons in onze actieradius. Hoewel
we in onze parochie nog ongehinderd de straat op kunnen,
onze boodschappen kunnen doen, ook kunnen wandelen en
fietsen (als we maar afstand houden) is dat in andere landen
niet mogelijk.
Toch voelen velen afstand. Grootouders die hun kleinkinderen
niet kunnen knuffelen, alleen maar elkaar kunnen aanraken
met een ruit er tussen. En als je kinderen elders wonen, zie je
ze vaak niet. Ja, er is Skype, Face-time, andere digitale midde
len. Het zijn doekjes voor het bloeden. Je voelt het gemis.
Ik voel ook het gemis. Geen vieringen in onze kerken, dus niet
dat gevoel dat je samen bent. Er zijn de vieringen vanuit de
abdijkerk maar dat vult niet het gemis op. Ik ben gaan bellen
en elke dag besteed ik daar flink wat tijd aan. Zomaar met
mensen praten (‘buurten’) om te voelen dat je er voor elkaar
bent.
Gemis is een bijzonder gevoel. Je kunt er tegen vechten, maar
dat lost niets op. Het gemis blijft en het vechten maakt het
alleen maar pijnlijker. Ik probeer het gemis te ‘omarmen’ om
er mee om te kunnen gaan. Want – zeg nu zelf – gemis duidt
op het feit dat je in relatie staat met anderen. Anders had je
ze niet gemist!
Gemis zegt mij hoe waardevol het is om verbonden te zijn.
Ik merk dat we in onze parochie (en op veel plaatsen) door het
voelen van het gemis creatief worden: creatief in het kleine
gebaar. De bloemen rondgebracht op de dag vóór Pasen. De
twee Nieuwsbrieven die we al hebben doen uitgaan.
De Facebook-pagina van de parochie. De kleine kaarsjes die
gebracht zijn bij mensen om hen licht te brengen. Velen die de
telefoon pakken en anderen bellen. Mensen nabij zijn…
Een kwaadaardig virus waart rond: corona.
Gelukkig is er ook een positief virus dat wordt geactiveerd: het
virus van de solidariteit. Het virus dat de angst bestrijdt. Het
virus dat je – vanuit dat gevoel van gemis – creatief doet zoeken
naar andere wegen om elkaar te steunen.
Heel voorzichtig geloof ik: dat zou God willen.
 
Joost Jansen, pastoor
…en mijn telefoonnummer is nog steeds 06 505 64 738
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Coördinator
vrijwilligers en parochiecentrum
 
Vanaf 1 maart 2020 ben ik, als werknemer binnen de
parochie Heilige Augustinus, aan de slag gegaan met een
nieuw takenpakket. Voor degenen waar ik tot op heden
geen persoonlijk contact mee gehad heb: Mijn naam is
Petra van Rijsingen, geboren in Geldrop, getogen in
Eindhoven, 62 jaar, woon in Langeweg met Wim van
Geel, heb drie fijne bonuskinderen en vier prachtige
kleinkinderen. Enkele jaren gewerkt in de muziek en vele
jaren in de zorg. Muziek, met name zingen, is nog steeds
mijn hobby. Ik ben zo’n acht jaar geleden gestart in
Berlicum/Middelrode als coördinator parochiecentrum.
Als spin in het web, en intensief aan het werk met pas
tores, bestuur en vrijwilligers. In de loop der tijd zijn er
steeds meer secretariële taken bij gekomen. 
Dat zijn nu precies de taken die ik niet meer doe.
Uitzondering is alle administratie ten behoeve van het
parochiecentrum en vrijwilligers.
Ik houd me bezig met de volgende taken:
 
1. Begeleider vrijwilligers
Ik zal de organisatie van een aantal activiteiten initiëren:
Zoals de jaarlijkse parochiedag en de gezamenlijke
nieuwjaarsreceptie. Alle locatieraden kunnen ook mijn
hulp vragen bij het organiseren van hun vrijwilligers
avonden. Voor alle vrijwilligers zal ik de scholing en
vorming regelen. Ik draag zorg voor de organisatie van
het parochiebrede GSM team (telefoon) dat ervoor zorgt
dat we 24 uur bereikbaar zijn. Verder zorg ik voor de
aansturing van het team vrijwilligers van het parochie
centrum.
Tot mijn taken behoren het maken van vrijwilligersbeleid
en van de bijbehorende protocollen. Het is namelijk
belangrijk te voldoen aan alle wettelijke voorschriften:
denk aan arbeidsomstandigheden, maar ook kansen
voor persoonlijke ontwikkeling en waardering voor
vrijwilligers. Ik maak een beleidsplan voor een periode
van vier jaar. Ik kan ondersteuning en advies bieden aan
de diverse werkgroepen in onze parochie. Dat kan zijn
bij probleemsituaties, maar ook bij het werven van vrij
willigers, het opstellen van een vacature of hulp bij het
inwerken van vrijwilligers.

Ik zorg ervoor dat alle vrijwilligers van onze parochie
geregistreerd staan in DocBase. Belangrijk is de inbreng
van alle vrijwilligers die belangstelling hebben om hierin
mee te denken. Aanvankelijk was het de bedoeling om
een bijeenkomst te plannen met vrijwilligers in mei,
maar door de situatie met het coronavirus zal deze
verplaatst worden naar een moment dat we weer bij
elkaar kunnen komen. Wanneer het toegestaan is, zal ik
alle locatieraden bezoeken om te bespreken wat iedere
locatie voor zijn vrijwilligers belangrijk vindt.
In ons parochieblad zal ik in het vervolg steeds weer een
bladzijde schrijven over alles wat er gebeurt rondom het
vrijwilligerswerk in onze parochie.
 
2. Beheerder Parochiecentrum
Het parochiecentrum is de plaats waar alle parochianen
en/of belangstellenden van harte welkom zijn. Een
centrum waar ruimte is om een praatje te maken, om te
vergaderen, waar ruimte is voor een aantal koren om te
repeteren, om allerlei activiteiten voor de hele parochie
te organiseren. Met een groep vrijwilligers staan we klaar
om mensen te ontvangen op werkdagen tussen half 10
en half 12 op het parochiecentrum. Er is een pastoraal
spreekuur op maandagochtend van half 10 tot half 12
met Frank van Roermund. U kunt altijd binnen lopen.
Mocht hij al met iemand in gesprek zijn, dan kunt u even
wachten onder het genot van een kopje koffie of we
vragen of Frank u later even belt.
Uiteraard komt er e.e.a. bij kijken: het gebouw moet
onderhouden worden, er moet voor gezorgd worden dat
het schoon is, dat er genoeg materialen zijn en dat de
apparaten die gebruikt worden in orde zijn. Mijn taak en
verantwoordelijkheid is, om dit in samenwerking met de
locatieraad van Berlicum/Middelrode te organiseren.
Met vragen, wensen en/of problemen rond het gebruik
en/of onderhoud van het parochiecentrum kun je altijd
bij mij terecht. Ik ben verantwoordelijk voor een nieuw
onderhoudsplan. Wanneer het parochiecentrum weer
helemaal gereed is na de sloop van een deel hiervan, zal
ik een risico-inventarisatie invullen en een plan van
aanpak maken zodat er veilig, volgens de geldende
wettelijke normen, gewerkt kan worden in ons parochie
centrum.
 
3. Ondersteuning aan het pastoresteam
Het pastoresteam zal een aantal taken betreffende
communicatie, catechese en ondersteuning bij diverse
activiteiten in het parochiecentrum bij mij leggen.
 
Meer informatie? Neem contact op met:
Petra van Rijsingen, Coördinator Parochiecentrum,
tel 06-21271389
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Wijziging e-mailadressen
Parochie Heilige Augustinus
 
Met ingang van 1 mei 2020 zijn een aantal emailadressen
binnen onze parochie gewijzigd c.q. toegevoegd.
Hieronder tref u een overzicht van de wijzigingen:
 
Pastoor Joost Jansen o.praem
pastoorjoost@parochieheiligeaugustinus.nl
Pastoor Frank van Roermund
pastorfrank@parochieheiligeaugustinus.nl
Pastor Isabel van Baal
pastorisabel@parochieheiligeaugustinus.nl
Petra van Rijsingen
coordinator@parochieheiligeaugustinus.nl
Vicevoorzitter bestuur
parochiebestuur@parochieheiligeaugustinus.nl
Secretaris bestuur
secretaris@parochieheiligeaugustinus.nl
Penningmeester bestuur
penningmeester@parochieheiligeaugustinus.nl
Algemene vragen bestuur en locatieraden
secretariaat@parochieheiligeaugustinus.nl
 
Alle overige emailadressen blijven ongewijzigd.

Lintjesregen
 
Dinther
Kees Kuijpers
Kees is al sinds 1986 vrijwilliger in meerdere functies
zoals lid van de Werkgroep Kind en Kerk, bestuurslid
parochie Dinther en lid van de Locatieraad. Ook houdt
hij zich bezig met de kledinginzamelingsactie. Vanuit
deze actie is hij nu secretaris van de Stichting Behoud
Kerkgebouw St Servatius.
Harry van de Ven
Sinds 1980 is Harry vrijwilliger binnen de parochie. Hij is
lid van de werkgroep Kledingactie om gelden bijeen te
brengen voor het kerkgebouw. En vanaf 2005 is hij
kruisdrager bij vrijwel alle uitvaarten. Ook is Harry al
jaren redacteur van Stukwerk, het blad van de Abdijkerk.
Jan van Eerd
Vanuit zijn activiteiten binnen het Sint-Barbaragilde en
Harmonie St. Servaes was Jan ook regelmatig in beeld
voor de parochie. Ieder jaar weer is hij present als
kerststalwachter. Ook voor de kledinginzamelingsactie
konden we altijd op hem rekenen.
Katja Brooijmans-Habraken
Nog in de tijd voordat Katja in Dinther kwam wonen was
zij regelmatig dirigent van koren in onze kerk. Ook draagt
zij als dirigent jaarlijks bij aan de carnavalsmis. En als het
Gildekoor zijn zangeres mist bij een viering in onze kerk,
dan is Katja altijd bereid die rol op zich te nemen.
 
Heeswijk
Riet van der Pol
Riet is in de H. Willibrorduskerk al jaren een bekend
gezicht. Zij neemt de taak van koster op zich en is lector
in vieringen. Wanneer je Riet om hulp vraagt kun je altijd
op haar rekenen. Ze biedt een helpende hand, een
luisterend oor en is overal inzetbaar, ook bij andere
verenigingen.
 
Berlicum/Middelrode
Wil van Helvoirt - Boldewijn
Wil is al zeker 30 jaar vrijwilligster, eerst in het bestuur,
daarna  zeer betrokken met de voorbereidingen van de
start van het parochiesecretariaat. Daarna heeft ze jaren
het secretariaat bemand. Ook maatschappelijk is Wil
betrokken en doet ze veel voor Berlicumse mensen.
Zeker voor haar familie heeft ze altijd een luisterend oor
en niemand doet ooit tevergeefs een beroep op haar.
 
Voor allemaal een welverdiend lintje en proficiat!

Vicevoorzitter
 
Onze vicevoorzitter Sandra Franken heeft per 1 mei haar
opdracht teruggegeven.
Zij kiest voor weer andere uitdagingen.
Wij danken Sandra voor haar tomeloze energie, haar flair
en haar deskundigheid in de ontstaansperiode van onze
parochie. Een periode waarin de fusie handen en voeten
moest krijgen.
Haar betrokkenheid zal zij op een andere wijze gestalte
gaan geven in de toekomst.
Bedankt, Sandra!
 
Namens de hele parochie, Pastoor Joost Jansen

De Bijbel op je telefoon
 
Heb je de Bijbel graag steeds bij de hand?
Met de gratis app 'Mijn Bijbel' kan iedereen de Bijbel in
zeven vertalingen lezen op de smartphone.
Het Nederlands Bijbelgenootschap biedt o.a. de Nieuwe
Bijbelvertaling (NBV), de Bijbel in Gewone Taal (BGT), de
Groot Nieuws Bijbel en de NBG-vertaling uit 1951 aan.
De app is beschikbaar voor zowel Android als iOS en kun
je via https://www.debijbel.nl/app downloaden.
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Onder de toren...
 
In deze periode waarin we anderhalve meter afstand van
elkaar moeten houden is dit interview met Mia van
Doorn en Els van Sleuwen via de mail tot stand gekomen.
Mia en Els zijn leden van de werkgroep "inventarisatie
kerkinterieur en kerkschatten van de H. Willibrorduskerk
te Heeswijk".
 
Mia van de Wijdeven is in 1972 getrouwd met Nico van
Doorn en zij zijn toen in Heeswijk  komen wonen. Samen
hebben ze drie kinderen en vier kleinkinderen. Het vijfde
kleinkind is op komst. Haar hobby’s zijn lezen, puzzelen,
wandelen en fietsen.
De Willibrorduskerk is voor hen al 48 jaar de kerk voor
de wekelijkse vieringen en de kinderen hebben daar alle
sacramenten zoals doopsel, communie en vormsel
ontvangen.
Samen met Nico is Mia 5 jaar betrokken bij de werkgroep
Huwelijksvoorbereiding. Vanaf 1999 was Mia secretaris
van het bestuur. Daardoor is zij heel betrokken bij de
geloofsgemeenschap Heeswijk.
De sluiting van de kerk is noodzakelijk…maar wel heel
triest.
Daarbij komt dat je zelf als vrijwilliger ook nog de kerk
moet gaan ontmantelen.

 
Els van Merrienboer is in 1974 getrouwd met Hans van
Sleuwen. Ze wonen nog steeds in de Balledonk waar ze
samen gestart zijn. Ze hebben twee dochters en zes
kleinkinderen.
Haar hobby’s zijn zingen, kamperen, wandelen, lezen,
handwerken.
Els is begonnen met het helpen bij de gezinsvieringen in
1983 en heeft daarna sinds 1985 diverse taken gehad in
de parochievergadering, later de locatieraad.
 
Nu zijn Mia en Els, samen met nog vier andere mensen,
werkzaam in de werkgroep: ”Inventarisatie kerkinterieur
en kerkschatten” voor de ontmanteling van de kerk
nadat deze aan de eredienst is onttrokken.
Alles wat in de kerk, sacristie, bijsacristie en andere
ruimtes in de kerk ligt, staat of hangt, moet genummerd
en nauwkeurig beschreven worden, gefotografeerd en
verwerkt in een Excel bestand, waarin ze ook registreren
waar de voorwerpen naar toe gaan en wat ze hebben
opgebracht.
Soms is dat wel moeilijk omdat ze niet altijd de juiste
naam weten van diverse zaken, zij zijn immers vroeger
geen misdienaars geweest!
Daarna moet gekeken worden wat de andere geloofs-
gemeenschappen eventueel zouden kunnen gebruiken.
Daarvoor moet of het bestuur of het bisdom dan weer
toestemming geven.
Wat de andere geloofsgemeenschappen niet kunnen
gebruiken, kan eventueel ook worden verkocht aan
andere parochies in Nederland of in het buitenland.
Een extra grote klus is de herbestemming van het orgel
dat een rijksmonument is en daardoor aan vele regels
is gebonden voordat het verkocht kan gaan worden.
Een gigantische klus die ze met de werkgroep niet in een
paar maanden kunnen klaren!
 
Mia en Els, succes met de verdere inventarisatie, het is
inderdaad een hele klus en dat met de wetenschap dat
jullie afscheid moeten gaan nemen van het kerkgebouw
waar jullie zoveel uren in doorgebracht hebben en als
vrijwilligers veel vrije tijd aan besteed hebben.
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Een berichtje van Lichtpunt
 
Ook als Lichtpunt, de hulpdienst vanuit de kerken
Heeswijk-Dinther-Loosbroek, proberen we juist in deze
onzekere en moeilijke tijd klaar te staan voor mensen
die het toch al moeilijk hadden. En die door deze crisis
dubbel getroffen en enorm kwetsbaar geworden zijn.
Daardoor is er in sommige situaties nu zelfs gebrek aan
de eerste levensbehoeften.
Het probleem is nog vergroot doordat niet iedereen in
staat is om nu naar de Voedselbank te gaan. Daarom
proberen we zoveel mogelijk praktische hulp te bieden
aan gezinnen om het hoofd boven water te kunnen
houden. Zo bezorgen we bij een tiental gezinnen een
eenvoudig pakket levensmiddelen. En mede dankzij
sponsors was het ook mogelijk warme maaltijden te
laten bezorgen.
Fijn te merken dat er zoveel mensen en organisaties
meeleven en soms ook artikelen aanbieden. Die vormen
een fijne aanvulling op de pakketten. Huis aan huis is er
een brief  bezorgd met daarop contactnamen bij wie de
mensen terecht kunnen.
 
Naast de materiele nood is er ook geestelijke nood.
Veel mensen zitten alleen thuis zonder de mogelijkheid
bezoek te krijgen. Voor sommigen dreigt daardoor
eenzaamheid. Dan is het belangrijk om gewoon af en toe
eens even een luisterend oor te hebben voor je verhaal
en je gevoelens. En dat luisterend oor willen we als
mensen van Lichtpunt ook graag bieden. U kunt dat het
beste doen door eerst de mobiele hulpbrigade HDL te
bellen. De vrijwilligers die daar aan de lijn zitten zullen
uw vraag of verzoek dan doorspelen naar iemand die
alle tijd voor u neemt.
Telefoon mobiele hulpbrigade: 06 82696134.
Contactpersonen Lichtpunt: Mia van Doorn tel: 0413
296341 of Ria van der Wijst tel: 0413 229411.
Maar u kunt natuurlijk ook direct contact opnemen met
een van de pastores van de parochie of iemand van
Lichtpunt. Het gaat erom dat u gehoord wordt!
 

 
Als mensen van Lichtpunt steken we ook regelmatig een
kaarsje aan en bidden we voor iedereen die op wat voor
manier dan ook te lijden heeft onder de coronacrisis.
Onze gedachten zijn bij alle zieken, bij de mensen die te
maken hebben met verdriet om een geliefde die hen
ontviel en voor mensen die materieel en economisch in
zwaar weer terecht gekomen zijn. Maar ook voor al die
mensen die zich met heel hun kunnen en met veel liefde
inzetten om er te zijn voor de medemens.
Voor hen de volgende hoopvolle woorden:
 
Er brandt een kaars voor jou
als de eenzaamheid je overvalt
en er even niemand voor je is.
 
Er brandt een kaars voor jou
als alle hoop vervliegt
en de toekomst duister is.
 
Er brandt een kaars voor jou
als je moe en uitgeput
nog altijd zorgt voor velen.
 
Er brandt een kaars voor jou
een vlam in het duister
voor als je het nodig hebt.

Wist u dat...
 
# onze parochie een Facebookpagina heeft?
ga naar Facebook, zoek: Parochie Heilige Augustinus
(let op: kies de goede parochie Heilige Augustinus uit)
en ‘like’ deze pagina.

#  onze parochie een digitale Nieuwsbrief heeft?
om deze te ontvangen, geeft u uw emailadres op aan:
secretariaat@parochieheiligeaugustinus.nl

Palmpasenactie
Loosbroek 
 
Dit jaar konden we geen fruit inzamelen en rondbrengen
met de schoolkinderen vanwege corona. Daarom is er
begin april bij een heleboel mensen een kaart in de
brievenbus gedaan met een opbeurend woordje en een
mooi gebed van onze pastores en een wens namens de
ziekenbezoekgroep van onze geloofsgemeenschap.
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Overzicht vieringen Parochie Heilige Augustinus
In verband met het coronavirus zijn alle viering tot en met Pinksteren afgelast. Bij het ter perse gaan van
dit blad is nog niet duidelijk wat er na 1 juni gaat gebeuren. Houdt u voor het actuele overzicht van de
vieringen daarom de website van de parochie in de gaten: www.parochieheiligeaugustinus.nl

 za 06 juni  Berlerode  15.00 uur  Eucharistieviering
   Heeswijk-Dinther  19.00 uur  Eucharistieviering
 zo 07 juni  Berlicum/Middelrode   09.30 uur  Eucharistieviering
 Feest van de  Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering
 H. Drie eenheid  Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering

 za 13 juni  Berlerode  15.00 uur  Woord- en Communieviering
 zo 14 juni  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering
 Feest van het  Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering
 H. Sacrament  Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

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

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

 za 4 juli  Berlerode  15.00 uur  Eucharistieviering
   Heeswijk-Dinther  19.00 uur  Eucharistieviering
 zo 5 juli  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering
   Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering

 za 11 juli  Berlerode  15.00 uur  Woord- en Communieviering
 zo 12 juli  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 za 18 juli  Berlerode  15.00 uur  Woord- en Communieviering
 zo 19 juli  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 za 25 juli  Berlerode  15.00 uur  Eucharistieviering
 zo 26 juli  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering
   Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 za 01 aug  Berlerode  15.00 uur  Eucharistieviering
 zo 02 aug  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering
   Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering

 za 08 aug  Berlerode  15.00 uur  Woord- en Communieviering
 zo 09 aug  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering
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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 onder voorbehoud op 6 juni en 4 juli om
19.00 uur parochiebrede eucharistievieringen in de kerk
van Dinther.
Iedereen is daar van harte welkom.

Pastoraal spreekuur
 
Zolang het parochiecentrum De Rots in verband met het
coronavirus is gesloten, vervalt ook het wekelijkse
spreekuur.
Pastor Frank van Roermund is bereikbaar via:
pastorfrank@parochieheiligeaugustinus.nl

Donatusbedevaart
Loosbroek
 
Onder voorbehoud zal er op zondag 12 juli om 9.30 uur
een viering zijn in verband met de Donatusbedevaart in
de Antoniuskerk te Loosbroek.
Het gilde St. Barbara uit Dinther en het gildekoor zullen
deze viering opluisteren.
Na afloop wordt de vendelgroet gebracht in de parochie
tuin en wordt er aldaar koffie/thee geschonken voor alle
aanwezigen.
Iedereen is van harte welkom!

Onderweg...
 
Wij zijn trekkers, altijd onderweg.
Van geboorte tot dood
trekken zit in ons bloed
We houden van 
optochten, stille tochten
marsen, bedevaarten
Onderweg,
maar waar naar toe.
Waar ga je heen
Wat is het doel van je tocht
Waar ben je naar op zoek
Ga verder
Er wacht een ontmoeting:
Waar en met wie?
Zelf weet je het nog niet
Misschien wel met je zelf...
Ga verder.
 
Pater J. Hoedemakers
dichterbijschinnen@hotmail.com

 za 15 aug  Berlerode  15.00 uur  Woord- en Communieviering
 zo 16 aug  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering
 Maria Tenhemel- Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering
 opneming  Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 za 22 aug  Berlerode  15.00 uur  Eucharistieviering
 zo 23 aug  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering
   Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 za 29 aug  Berlerode  15.00 uur  Woord- en Communieviering
 zo 30 aug  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 za 05 sept  Berlerode  15.00 uur  Eucharistieviering
 zo 06 sept  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering
   Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering
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MOV (Missie Ontwikkeling Vrede)
 
Niet alleen Nederland wordt hard getroffen door het
coronavirus, maar de projecten waarvoor wij nu uw
aandacht vragen misschien nog wel harder.
In onze parochie zijn er al een tijdje geen vieringen, zelfs
niet op Pasen en Pinksteren. Dat brengt ook een ander
verloop mee van de acties van de werkgroep MOV.
Daarom maken wij u in dit parochieblad opmerkzaam
op drie acties die ten volle de aandacht verdienen:
Vastenactie, Pinksteractie en Miva-actie.
Is er nader nieuws hierover, dan laat de werkgroep u dat
weten via website, nieuwsbrief en regionale media.

Vastenactie 2020
Juist nu blijft het in landen als Zambia voor de jeugd
belangrijk een opleiding te volgen om een vak leren om
zo een redelijk inkomen te kunnen verdienen.
Ligt er bij u thuis nog een vastenactiezakje? Breng dat
dan naar de brievenbus van uw geloofsgemeenschap.
Of gebruik de eenmalige machtiging die vastzit aan het
vastenactiezakje; na invulling kunt u deze kosteloos
zonder postzegel naar de Vastenactie sturen.
Overmaken kan ook op rekeningnummer:
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

Pinksteractie
Tijdens de jaarlijkse campagne rond Pinksteren is er
aandacht voor het werk van de missionarissen. Met als
thema in 2020: ‘Geloven in de ander. Samen één missie’.
Dit jaar staan broeder Jan Heuft, missionaris in Algerije,
en Colinda Janssen, missionair werker in Liberia centraal.
Broeder Jan zet zich in voor vluchtelingen die in Algerije
zijn gestrand. Colinda steunt moeders met kinderen, die
vaak ondervoed zijn of kampen met hun gezondheid.
Misschien volgt er later nog een collecte, maar mogelijk
kunt u nu een bedrag doneren via rekeningnummer
NL30RABO0171211111 t.n.v. WNM Den Haag.

MIVA
Het afgelopen jaar hielp MIVA pioniers met 283 vervoers-
en communicatiemiddelen. Op 29 en 30 augustus 2020
is er tijdens de jaarlijkse MIVA-collecte aandacht voor de
“Gezondheidszorg voor Rohingya vluchtelingen”.
In 2017 vluchtten ruim 700.000 Rohingya’s van Myanmar
naar Bangladesh. Sindsdien wonen zij op de grens in één
van het grootste vluchtelingenkampen ter wereld. Terug
kunnen ze niet, Bangladesh verder in mogen ze niet.
In dit schrijnende uitzichtloze bestaan zorgt Pionier
Anwar voor deze mensen. Een ambulance helpt hem de
vluchtelingen in elk geval te voorzien van medische zorg.
MIVA trekt zich het lot van deze mensen aan en wil hem
helpen met meer ambulances.
Wij bevelen deze collecte van harte aan.

Vrede en solidariteit
Urbi et Orbi
 
Het is Pasen 2020. Geen overvol Sint-Pietersplein, geen
Vaticaans volkslied, geen bloemstukken. In een vrijwel
lege Sint Pietersbasiliek brengt Paus Franciscus zijn
traditionele paasboodschap Urbi et Orbi.
 
De gedachten van de Paus gaan in de eerste plaats uit
naar hen die rechtstreeks door het coronavirus zijn 
getroffen: de zieken, de gestorvenen en de rouwende
familieleden. Aan hen die nog steeds lijden, die alleen
zijn, die bijzonder kwetsbaar zijn, zoals ouderen, mensen
die in de zorg werkzaam zijn en mensen die het econo
misch moeilijk hebben.
 
Laten we daarnaast onverschilligheid, egocentrisme,
verdeeldheid en vergetelheid voor altijd uitbannen!  
Zet daarvoor in de plaats hulp aan vluchtelingen en
daklozen, solidariteit met elkaar, een einde aan oorlogen
en conflicten en oog voor ernstige humanitaire crises op
vele plaatsen in de wereld.
 
Met een oproep aan ons en de verantwoordelijke leiders
wenst Paus Franciscus ons “een zalig Pasen!”
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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

Hier word je blij van!
 
In deze tijd met beperkingen ga ik op een zonnige dag
even op mijn fiets naar buiten. Kijken of de bloemen op
het graf van mijn ouders wat water nodig hebben. Kom
ik op het kerkplein in Middelrode een prachtige tekening
tegen gemaakt door kinderen. Met de opbeurende tekst
"Het komt goed, het komt goed!" Een week later nog
meer teksten Stay Strong, en wij houden van jullie,
groetjes van ons allemaal. Vergezeld met bloemetjes en
hartjes.
Hartverwarmend.

Markt op vrijdag en een uitvaart
 
In Middelrode is de markt op vrijdag en mocht er dan
een uitvaart zijn dan kan het weleens druk worden. Toch
geeft dat bijna nooit problemen.
De marktkooplui krijgen een appje van Rien Snijders en
die zorgen er dan voor dat er geen vrachtwagens op het
kerkplein staan. Nu met de coronamaatregelen staan de
kramen wel verder uit elkaar, maar op dit moment is het
ook niet mogelijk om in groten getale bij een afscheid
aanwezig te zijn.

22 mrt Magda van Nuland - Lansman 81 jaar
24 mrt Bertha Pennings - Danen 87 jaar
26 mrt Adrie Steenbergen 84 jaar
03 apr Tini van der Aa - Strik 77 jaar
08 apr Toos Bissels - Verstappen 78 jaar
15 apr Toos van Roosmalen - Lunenburg 74 jaar
20 apr Paula van Erp - van der Donk 93 jaar
23 apr Nol Penninx 95 jaar

Voor wie de klokken luidden...
 
Door de dood hebben we afscheid genomen van: 

Ook alle dorpelingen en families die getroffen zijn door
het coronavirus nemen we mee in onze gedachten. 

Pauselijke onderscheiding
Sjan van den Broek
 
Op de vrijwilligersavond van 9 maart jl. is Sjan van den
Broek pauselijk onderscheiden. Deze onderscheiding is
een bijzondere blijk van waardering voor een vrijwilliger
die haar sporen heeft verdiend binnen de geloofsge
meenschap.
Op haar bescheiden wijze is ze al vele jaren op een groot
aantal vlakken als vrijwilliger actief: het Petruskoor, op
het secretariaat bij de parochie, koster, het rijden van
mensen van en naar de kerk.
Maar ook op andere vlakken is zij erg actief: zo is ze
vrijwilliger bij Amnesty, de Wereldwinkel en LindA, een
christelijke non-profit organisatie voor weeskinderen in
Uganda. Vele uren per week worden hieraan gewijd.
Sjan, deze onderscheiding is welverdiend, ook al vind jij
al jouw vrijwilligerswerk vanzelfsprekend.
Proficiat.
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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

Dinthers Marialied
Tekst: Pastoor A. Lathouwers
Muziek W.Croonen
  Lieve vrouwe zie wij knielen
  voor uw beelt’nis biddend neer.
  Denk aan ons o zoete moeder
  in uw glorie bij den Heer.
      Heil u, heil u, moeder zoet.
      Lieve vrouwe, wees gegroet.
      Heil u, heil u, moeder zoet.
      Lieve vrouwe, wees gegroet.
  Houd beschermend over Dinther
  lieve vrouw uw moederhand.
  Zegen ouders, zegen kinderen,
  zegen alle huis en land.
      Heil u, heil u, moeder zoet.
      Lieve vrouwe, wees gegroet.
      Heil u, heil u, moeder zoet.
      Lieve vrouwe, wees gegroet.
  Laat ons steeds uw kinderen blijven
  zoete moeder van Gods Zoon.
  Leid ons aan uw hand o moeder
  naar den hemel voor Gods troon.
      Heil u, heil u, moeder zoet.
      Lieve vrouwe, wees gegroet.
      Heil u, heil u, moeder zoet.
      Lieve vrouwe, wees gegroet

14  febr  An Verkuijlen 93 jaar
14  febr Thea van den Berg - van den Elzen 76 jaar
25  febr Jan van den Bosch 81 jaar
14  mrt Riek van Oorschot - van Grinsven 84 jaar
22  mrt Piet van Zutphen 79 jaar
24  mrt Marinus van der Cammen 85 jaar
27  mrt Carel van Eerd 75 jaar
29  mrt Jo van Boxtel 77 jaar
03  apr Rikie Bloks-Bijlaart 89 jaar
22  apr Jan van Zutphen 91 jaar
24  apr Jo Willems 80 jaar
29  apr Martien van Zutphen 81 jaar
30  apr Wim van Houtum 81 jaar

Wij namen afscheid van
 

 
Mogen zij voortleven in vrede en geluk bij God.

Gebed en een kaarsje
 
Onze kerk is iedere dag open voor gebed en het opsteken
van een kaarsje bij Maria of bij Antonius van Padua wiens
feestdag wij vieren op 13 juni. Natuurlijk is hij patroon
van verloren zaken. Maar zijn voorspraak wordt o.a. ook
ingeroepen tegen koorts en de pest, een pandemie in
de 14e eeuw, die veel mensen trof net als nu corona.

60 jaar getrouwd op 10 mei 2020
 
Harrie en Riek van Cleef-van der Heijden
Frans en Margo Dortmans-van den Brand
Wij feliciteren jullie van harte.
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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
 
Overleden:
17  jan Tien van Padua 89 jaar
29  jan Cor van der Pas 88 jaar
21  febr Dien Looman 93 jaar
26  febr Marian Kroon - van den Boom 63 jaar
14  mrt Ans van Uden - Vos 92 jaar
22  mrt Betty Kooijman - Maas 75 jaar
25  mrt Simon van Steenbergen 74 jaar
25  mrt Adriaan van Kessel 86 jaar
27  mrt Jo Sigmans 82 jaar
30  mrt Renée Rietveld 81 jaar
31  mrt Siennie van den Akker - Bergman 78 jaar
01  apr Rien van Lieshout 74 jaar
01  apr Riek v.der Heyden-van Asseldonk 85 jaar
03  apr Albert van Creij 88 jaar
05  apr Joke Broeren - Roozen 87 jaar
07  apr Martin Wittenaar 71 jaar
09  apr Simon van Geffen 78 jaar
11  apr Cor Klein 98 jaar
11  apr Tiny van Rooij 85 jaar
11  apr Jo Jacobs - Verhoeven 91 jaar
17  apr Annie Kuijs - Gordijn 78 jaar
20  apr Bertha Daandels - van den Boom 79 jaar
24  apr Wim van der Steijn 60 jaar

Info avond herbestemming
H. Willibrorduskerk
 
Op woensdag 4 maart j.l. kwamen zo’n 100 belangstel
lenden bij elkaar in de kerk om ideeën te horen m.b.t.
de herbestemming van de kerk.
De projectontwikkelaar van Groupcare en een architect
presenteerden wat mogelijkheden voor het hergebruik
van het gebouw.
Het moet een totaalplan worden waarbij de begraaf
plaats behouden blijft.
Verder wordt de kerk (een gemeentelijk monument) als
beeldbepalend gebouw gehandhaafd.
Na de inleiding konden de aanwezigen in vier groepen
aangeven welke ideeën zij hadden.
Het behoud van het Willibrordcentrum, in welke vorm
dan ook, scoorde hoog.
Men benadrukte de belangrijke sociale functie van het
Willibrordcentrum voor de kern Heeswijk.
Verder zou er een vorm van betaalbare woningbouw,
voor jong en oud, moeten komen in de kerk en in de
directe omgeving daarvan. Een persoon opperde zelfs
om daarbij letterlijk uit je dak te gaan, door het dak eraf
te halen en de hoogte in te bouwen.
De vertegenwoordiger van Groupcare waarschuwde dat
dit soort ontwikkelingen tijd nodig hebben.
Inmiddels weten we dat  de huidige coronacrisis voor
een forse vertraging van de uitwerking van de plannen
zorgt.
We houden u zo goed mogelijk op de hoogte.
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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:

 

11  mrt Dora van der Zanden-van der Ven 79 jaar
15  mrt Henk Bosch 88 jaar
07  apr Harrie Donkers 91 jaar
18  apr Harrie van der Heijden 85 jaar
20  apr Antoinette Geenen 68 jaar

Overleden

Mariakapel
 
De Mariakapel in de parochietuin wordt goed bezocht in
coronatijd.
Er is een mooi toepasselijk gebed opgehangen. En omdat
de kerk al wekenlang gesloten is, is dit een prima plek
voor gebed in de buitenlucht.
Riet Bronts zet er mooie bloemen bij. Zij verzorgt samen
met Ria van Driel deze kapel. 

Klokkenluider Gerard
 
Als teken van troost en hoop luidt op woensdagavond
vanaf 19.00 uur koster Gerard van der Heijden steeds
een kwartier lang de kerkklok met het klokketouw: een
flinke krachtsinspanning! 

Palmzondag
 
De viering vanuit de abdij kon voor het eerst via een   
livestream gevolgd worden.
De palmtakjes werden gewijd en na de viering naar de
kerken van onze parochie gebracht. Daar kon een takje
met een mooie tekst erbij opgehaald worden.

Misboekjes
 
Omdat er geen weekendvieringen in de kerk
plaats konden vinden, werden er bundeltjes van zes
misboekjes bij een aantal mensen bezorgd om thuis de
H. Mis te kunnen volgen via de livestream vanuit de abdij
of de H. Mis op de tv op NPO 2.

14



Dinsdag 23 juni
Dinsdag 08 september

Doopvoorbereiding
 
Voor ouders die hun kind willen laten dopen zijn er in
onze parochie regelmatig voorbereidingsavonden.
Het zijn gezamenlijke parochiebrede bijeenkomsten.
Alle avonden zijn op dinsdagavond van 19.30-21.00 uur.
 
Data doopvoorbereiding 2020 (onder voorbehoud)

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

Nieuws van de communiewerkgroep
 
De kinderen zijn thuis van school en volwassenen
moeten zoveel mogelijk thuis werken. Deze tijd maakt
ons onrustig en allerlei gemaakte afspraken moesten
afgezegd worden.
Zo gingen de rondleidingen in de kerken en ouderbijeen
komsten niet door. Ook de bisschoppen hebben alle
vieringen afgezegd tot en met Pinksteren. 
 
Dat betekent dus ook dat alle activiteiten voor de eerste
communicanten niet door konden gaan en helaas ook
de eerste communie viering zal niet doorgaan in mei. Op
een feestelijke dag als de eerste communie is het fijn om
met veel mensen samen te zijn, maar dat is nu niet
mogelijk. Daarom verplaatsen we de eerste communie
viering naar een datum na de zomervakantie. Ook zullen
we dan de laatste lessen en de ouderavond inplannen. 
 
De Goede Week en Pasen hebben we helaas ook niet
samen kunnen vieren.
Dit betekende dat we ook niet samen de palmpaasstok
ken hebben kunnen maken. De kinderen zouden na de
Palmpasenviering de Palmpasenstok naar Berlerode of
Laverhof gaan brengen. In plaats daarvan hebben we
alle kinderen gevraagd om een tekening of kaartje te
maken voor de ouderen van Berlerode en Laverhof. En
heeft Pastor Isabel van Baal het Paasverhaal via een
filmpje doorgestuurd naar alle communicanten.
 
Pas goed op elkaar, hopelijk blijft iedereen gezond en
kunnen we de volgende keer melden dat activiteiten wel
doorgaan en hebben we dan een nieuwe datum voor de
communicanten!

Aanmelding 10e Lourdesreis
 
Op 18 augustus 2020 zal Helma Jansen voor de 10e keer
vanuit de Parochie Heilige Augustinus een 7-daagse
groepsreis naar Lourdes begeleiden.
Lonneke van Vessem staat Helma als pastoraal werker
voor de 5e keer bij. Beiden hebben als begeleiding van
bedevaartreizen naar Lourdes inmiddels hun sporen
verdiend. Zij werken nauw samen met de Vereniging
Nederlandse Bedevaarten. De aanmelding voor de
treinreis (TGV) naar Lourdes van 18 – 24 augustus 2020
is geopend.
 
Waarom naar Lourdes?
Vele duizenden pelgrims gaan naar Lourdes omdat zij
geloven dat Maria daar verschenen is in een nis van de
rots van Massabielle. Daardoor is Lourdes één van die
plekken geworden, waar ‘de hemel de aarde raakt’.
Zowel voor zieken als gezonden is het een oase van
gebed en ontmoeting. Hier kun je niet alleen terecht met
je zorgen en verwachtingen, maar ook met je dankbaar
heid. De vieringen, de contacten en gesprekken, het stil
genieten, samen bidden en zingen, de pelgrims die
blijheid uitstralen en de hulpvaardigheid van de vele
vrijwilligers: het zijn allemaal momenten die een diepe
indruk achterlaten. Je voelt je geestelijk verrijkt. Een reis
naar Lourdes is een betekenisvolle ontmoeting en een
ervaring voor het leven die bemoediging geeft.
 
Stichting Lourdes Bereikbaar
Om meer mensen in de gelegenheid te stellen een reis
naar Lourdes te maken, richtte Helma Jansen samen met
haar man in 2018 de ‘Stichting Lourdes Bereikbaar’ op.
Lonneke van Vessem, pastoraal werker en begeleider,
maakt ook deel uit van het stichtingsbestuur. Neem voor
alle informatie -onder andere om in aanmerking te
kunnen komen voor een bijdrage, óf om een bijdrage te
storten op de rekening van de Stichting-, contact op. 

Dat kan door te bellen of te mailen met Helma Jansen:
Tel.: 06 307 25 302
E-mail: helmajansen@live.nl
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