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Onze kerken zijn weer open 

Vanaf 1 juli 2020 zijn onze kerken open en vanaf 12 juli hoeft 

niemand zich meer tevoren aan te melden.  

Wel zal een gastheer/gastvrouw u bij de ingang opwachten en  

vragen uw handen te desinfercteren. Hij/zij zal er tevens op 

toezien dat er in de kerk een evenwichtige verdeling van de 

plaatsen is waarbij de anderhalve meter afstand gerespecteerd 

wordt.  

Het maximum aantal personen dat (met anderhalve meter afstand) 

in onze kerken kan plaatsnemen overstijgt niet het aantal 

kerkgangers dat gewoonlijk op zondag komt. 

 

Zang 

Zingen mag niet tenzij onder speciale voorwaarden.  

Wij, in onze drie kerken van de parochie Heilige Au-

gustinus, kiezen voor enkele cantores (zangers m/v uit 

onze koren) die samen met de organist zorgen voor 

muzikale ondersteuning van onze vieringen.  

Dit in afwachting van betere tijden waarop koorzang 

weer mogelijk zal zijn. Wij volgen nauwgezet de 

richtlijnen die ons vanuit de overheid worden gege-

ven.  

Dus wie weet of in september of oktober zang en sa-

menzang weer mogelijk is. 

 

Zaterdag 18 juli hebben we officieel af-

scheid genomen van de vrijwilligers in 

Heeswijk. Joost Jansen was hierbij aanwe-

zig en sprak de vrijwilligers toe.  

Ook Petra van Rijsingen was aanwezig. 

Een uitgebreid verslag van haar leest u 

binnenkort in ons parochieblad.  

Binnenkort zijn er ook meer details be-

kend over de viering in verband met de 

sluiting van de kerk in Heeswijk. 
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Vrijwilligers Heeswijk 

In Berlicum Middelrode heeft Petra van Rijsingen, coördinator Parochiecentrum/ 

Vrijwilligers de locatieraadvergadering bezocht om uitleg te geven over haar nieuwe 

taak/functieomschrijving. Na de vakantie zal zij aansluiten bij de andere locatiera-

den in Dinther/Heeswijk en Loosbroek. De bedoeling is om duidelijkheid te ver-

schaffen met welke vragen de locaties een beroep kunnen doen op haar. 

Wanneer alle locatieraden bezocht zijn, gaan we met vrijwilligers, die graag mee 

willen denken over het vrijwilligersbeleid voor de komende vier jaar, aan de slag om 

het beleidsplan 2021-2025 te maken. Denk hierbij aan werving en selectie, waarde-

ring, inwerken van nieuwe vrijwilligers en scholingsmogelijkheden.   

Houdt de agenda hiervoor in de gaten.  
 



 

 

 
  
 
 
 

 

  

Staat u nog niet op onze verzendlijst en wilt u de e-mail-

nieuwsbrief ook ontvangen? 

Of kent u iemand die zich hiervoor wil aanmelden?  

Wilt u uitgenodigd worden voor de MijnRKK-app? 

 

Stuur een email naar:  

secretariaat@parochieheiligeaugustinus.nl 
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De zorg voor ons ‘gemeenschappelijk huis’ 

In de zomer genieten we weer van wat ons aan natuur omring. Die natuur, Gods mooie Schepping vraagt om onderhoud, vraagt 

om hersteld te worden. Dat is de oproep die ook paus Franciscus ons voorhoudt in zijn boek Laudato Si’, zijn encycliek over een 

integrale ecologie. Geniet van de natuur en bid ook eens dat prachtige Zonnelied van de heilige Franciscus:  
 

1  Allerhoogste, almachtige, goede Heer, 
van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegen. 

 
2  U alleen, Allerhoogste, komen zij toe  

en geen mens is waardig uw naam te noemen. 
 

3  Wees geprezen, mijn Heer, met al uw schepselen, 
vooral door mijnheer broeder zon 

die de dag is en door wie Gij ons verlicht. 
 

4  En hij is mooi en straalt met grote pracht; 
van U, Allerhoogste, draagt hij het teken. 

 
5  Wees geprezen, mijn Heer, door zuster maan en de sterren.  

Aan de hemel hebt Gij ze gevormd, helder en kostbaar en mooi. 
 

6  Wees geprezen, mijn Heer, door broeder wind 
en door de lucht, bewolkt of helder, en ieder jaargetijde, 
door wie Gij het leven van uw schepselen onderhoudt. 

 
7  Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water 
die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis. 

 
8  Wees geprezen, mijn Heer, door broeder vuur 

door wie Gij voor ons de nacht verlicht;  
en hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk. 

 
9   Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster moeder aarde 

 die ons voedt en leidt,  
en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en planten. 

 
10 Wees geprezen, mijn Heer, door wie omwille van uw liefde  

vergiffenis schenken, en ziekte en verdrukking dragen. 
 

11 Gelukkig wie dat dragen in vrede, want door U,  
Allerhoogste, worden zij gekroond. 

 
12 Wees geprezen, mijn Heer,  

door onze zuster de lichamelijke dood, 
die geen levend mens kan ontvluchten. 

 
13 Wee hen die in doodzonde sterven; 

gelukkig wie zij in uw allerheiligste wil vindt, 
want de tweede dood zal hun geen kwaad doen. 

 
14 Prijs en zegen mijn Heer, 

en dank en dien Hem in grote nederigheid. 
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