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We nemen afscheid van onze kerk
Zondag 6 september
 
Al 125 jaar is de H. Willibrorduskerk het fraaie baken van
Heeswijk. Eens het kloppende hart van onze parochie
gemeenschap, wacht het gebouw nu een, momenteel
nog onzekere toekomst.
Een plek van samenkomst die generaties lang velen van
ons verbond, waar gevierd en gerouwd werd, waar je
met veel plezier als vrijwilliger werkte, is niet meer!
Het samenzijn in de kerk als gemeenschap voelde goed
en bood ook troost tijdens de droevige gebeurtenissen
die je er samen in al die jaren meemaakte. Maar tijden
veranderden, het bezoeken van de kerk was niet langer
vanzelfsprekend meer waardoor het open houden
economisch bezien steeds moeilijker werd.
In 2017 besloot het nieuwe bestuur van onze parochie 
H. Augustinus dat de H. Willibrordus op termijn een
nieuwe bestemming zou krijgen. De St. Servatiuskerk 
zou de parochiekerk voor Heeswijk en Dinther worden.
En zo’n drie jaar later, op 1 januari 2020, werd onze     
H. Willibrorduskerk voor de weekendvieringen gesloten.
Het officiële afscheid, de bedankmiddag en de definitie
ve “onttrekking aan de eredienst” zouden afgelopen mei
zijn. Maar corona strooide roet in het eten waardoor de
gemaakte afspraken moesten worden uitgesteld.
 
De (gezellige) bedankmiddag is inmiddels, in kleinere
groepjes, in het Willibrordcentrum gevierd.
Het officiële afscheid van het gebouw vindt plaats op
zondagmiddag 6 september van 14.00 uur tot 14.30 uur.
Vanwege de huidige 1,5 meter regel en de daardoor
beperkte ruimte, is er voor gekozen om alle vrijwilligers,
en een aantal genodigden, per brief uit te nodigen.
Zij hebben toegang NA telefonische (of per e-mail)
aanmelding.
Iedere parochiaan die, vanwege de corona-beperkingen,
niet persoonlijk is uitgenodigd voor de vieringen in
Heeswijk en die van Dinther mag, zonder voorafgaande
aanmelding, op die zondagmiddag tussen 15.00 en 16.00
uur alsnog persoonlijk afscheid komen nemen van onze
Heeswijkse parochiekerk!

Het Pastoresteam, Gilde St. Willebrord, Koninklijke
Fanfare St. Willibrord, het Willibrorduskoor, de organist,
een vertegenwoordiger namens de locatieraad en een
flink aantal vrijwilligers werken, binnen en/of buiten,
mee aan de afscheidsviering in Heeswijk.
 
Na afloop van de viering brengt de Koninklijke Fanfare
St. Willibrord een aubade op het plein voor de kerk.
Aansluitend nemen de Pastores plaats in een open rij
tuig, beschikbaar gesteld door de Meierijsche Museum
boerderij. De gewijde hosties en de gewijde altaarsteen
uit de kerk van Heeswijk worden overgebracht naar de
St. Servatiuskerk. Het Gilde St. Willebrord begeleidt de
stoet. Iedereen die ook deelgenomen heeft aan de
plechtigheid in Heeswijk mag aansluiten, te voet, per
fiets of per auto naar de St. Servatiuskerk in Dinther waar
we rond 15.15 uur hopen aan te komen.
(Fietsen graag stallen naast de kerk, auto’s mogen hun
passagiers laten uitstappen bij de kerk en vervolgens in
de nabije omgeving parkeren.)
In een plechtige viering wordt de Heeswijkse delegatie
in de St. Servatiuskerk van harte welkom geheten door
het Pastores team, door vertegenwoordigers van de
locatieraad Dinther en door het Gilde St. Barbara van
Dinther.
Na afloop van deze viering is er, tot ongeveer 17.00 uur,
voor iedereen een gezellig samenzijn met een hapje en
een drankje in de, naast de kerk gelegen “Ontmoetings
tuin”.
 
Ondanks alle corona-beperkingen mag u zich, tijdens
deze middag, van harte welkom voelen.
 
Hans van Sleuwen, parochiaan
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Na corona?
 
Neen, we zijn nog niet van corona af! Sinds de maand maart
worden we in de ban gehouden van dit gevaarlijke virus. Het
heeft ook in onze dorpen flink huisgehouden. Ieder van ons
kent mensen die aan dit virus zijn overleden. We kennen hen
die na besmetting en ernstige ziekte, genezen zijn. De naweeën
zullen hen nog lange tijd aan deze ziekte blijven herinneren.
 
We gaan verder. We gaan verder met niet vergeten wat er
gebeurd is en met de slachtoffers en nabestaanden nabij te
blijven. We hebben op 12 juli in onze kerken aan hen gedacht,
voor hen gebeden.
In Middelrode is er gepaste aandacht aan geschonken. In
Loosbroek hebben ze een lijst van overledenen opgesteld. In
Dinther ben ik tijdens de voorbede de kerk ingelopen en
mensen hebben hardop de namen genoemd. Indrukwekkend.
We moeten echter verder. Hoe?
Corona heeft ons een aantal lessen geleerd. Allereerst: niet
alles wat kan is ook goed. Er zijn grenzen aan de groei van onze
mogelijkheden. Even ’n avondje met het vliegtuig op en neer
naar Barcelona? Moet dat? Je dagen vol plannen zodat er bijna
geen ruimte is voor het leven thuis? Jachten en jagen voor je
werk om op één dag er zo veel mogelijk uit te halen? Contacten
onderhouden met de meest kwetsbaren? We weten nu – met
de lock down-periode nog vers in ons geheugen - hoeveel
fijngevoeligheid en creativiteit dit vraagt.
Een van de belangrijke lessen uit deze tijd is ‘vertraging’.
En door ‘vertraging’ leren we het kleine weer waarderen;
we leren om meer thuis te zijn (zowel voor ons werk als voor
het samen-leven); we leren om stil te staan en ons te bezinnen
op waar het in ons bestaan nu echt om zou moeten gaan.
 
Ik hoop (en ik bid er ook om) dat de lessen uit corona-tijd met
ons meegaan en onze manier van leven wat ombuigen. Ik denk
ook dat we dit ‘moeten’ want ‘corona’ blijft nog lange tijd. Laten
we ons hierin niet vergissen. Het spel van afstand en nabijheid
zal ons blijven uitdagen om aanwezig te zijn voor en met elkaar.
Eigenlijk speelt ook zo iets in onze relatie met onze God, maar
daarover later meer.
 
pastoor Joost Jansen
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Biechtgeheim geschonden
 
Geschiedenis is voor veel jeugdigen niet het vak waar ze
op school snel warm voor lopen. ‘Och, dat was vroeger’,
is een veel geslaakte verzuchting.
Toch mag ik me gelukkig prijzen. Soms vragen de klein
kinderen met enige nieuwsgierigheid: ‘Vertel eens over
vroeger Opa?’ Laatst bezocht ik met twee van hen de Sint
Jan. Ik wees naar de biechtstoelen. ‘Ik heb gehoord dat
mensen daarin gingen biechten’, zei de jongste van de
twee. ‘Wat dat precies is weet ik niet. Heeft u vroeger ook
gebiecht Opa?’ vroeg hij belangstellend.
Luister computerverslaafden van de 21e eeuw, voordat
ik vertel wat er achter die gordijntjes gebeurde zal ik je
uitleggen wat je onder ‘biechten’ moet verstaan. Je kunt
het vergelijken met twitter, whatsapp of facebook. Jullie
vertellen dagelijks aan je vrienden en vriendinnen wat je
zoal uitspookt. Meestal de leuke dingen maar ook wel
de activiteiten waar je achteraf spijt van hebt.
Die foutjes, die jullie natuurlijk nóóit doen, noemden ze
vroeger ‘dagelijkse zonden’.
Volgens het geloof veroorzaakten die zwarte vlekjes op
je ziel. Als je echt iets vreselijks doms gedaan had dan
noemde men dat een ‘doodzonde’. Die kleurde je ziel
gitzwart waardoor je in de hel kon belanden. Wat had de
Katholieke Kerk nu bedacht? Om je ziel weer schoon te
poetsen kon je die fouten opbiechten aan een priester
in de biechtstoel. Eén keer per maand sjokte je met de
klas naar de kerk. Als het jouw beurt was ging je met lood
in de schoenen de biechtstoel in en knielde je devoot
neer op een houten bankje. ‘Zo jongen, vertel maar eens
wat je misdaan hebt’, klonk het dan vanachter de tralies.
Met een schuchter stemmetje somde je enkele ‘zondige’
feitjes op, die je je kon herinneren. Waar of niet waar….
elke maand dreunde ik hetzelfde rijtje op. Ik was wel zo
slim om de volgorde telkens te wijzigen.
Na een berouwvol gebed ontving je van de pastoor de
absolutie. Om het goed te maken legde hij je dan een
penitentie op. ‘Kunnen jullie het nog volgen?’ Ik merkte
dat de jongelui mij bedenkelijk aankeken bij woorden als
‘absolutie’ en ‘penitentie’. ‘De penitentie bestond meest
al uit het bidden van drie Weesgegroetjes. Had de
biechtvader in het rijtje een ‘doodzonde’ ontdekt dan
kwamen er nog enkele Onze Vaders bij. Na de biecht was
je ziel weer schoon gewassen en kon je opgelucht naar
huis.’
Zich verbazend over zo veel historisch religieuze onzin
en onbenul namen mijn kleinkinderen een kloek en
verstandig besluit: ‘Wij blijven wel twitteren Opa!’ Ik geef
ze volmondig gelijk.
 
Jan van der Krabben

Het Smits-orgel

In de oude parochiekerk van Heeswijk was een orgel
aanwezig dat gebouwd
was door Lambertus
Vermeulen uit Weert
uit 1847. Al in 1875
besloot men een ander
orgel te laten maken
door de firma Smits uit
Reek. In het voorjaar
van 1876 werd het in
gebruik genomen. Het
orgel had slechts één
manuaal en een aan
gehangen pedaal, maar
is in 1896 uitgebreid
met een extra klavier
en zelfstandig pedaal.
Het orgel is het laatste

werkstuk waar Franciscus Cornelis Smits sr. nog aan
heeft meegewerkt. Waarschijnlijk heeft hij de oplevering
nog meegemaakt. Het Vermeulen-orgel werd naar de
kloosterkerk in Langenboom overgeplaatst.
 
Na de bouw van een nieuwe kerk in Heeswijk (1896) werd
het Smits-orgel door dezelfde firma overgeplaatst en
vergroot. Het oude front is verloren gegaan en daarna
vervangen door een nieuw front dat beter paste op de
nieuwe locatie. Waarschijnlijk was het de bedoeling dit
'noodfront' ooit nog te vervangen, maar daar is het niet
van gekomen.
Het orgel verkeerde vanaf 1945 geregeld in slechte staat.
De kerk was in de Tweede Wereldoorlog beschadigd
geraakt, waardoor het instrument in de buitenlucht
kwam te staan. Herstel volgde in 1949, maar optimaal
functioneerde het nooit meer. In de jaren zeventig kocht
men een elektronisch orgel dat bij het altaar kwam te
staan, en bleef het Smits-orgel meestal buiten gebruik.
Een provisorische reparatie in 1987 kon het verval niet
tegenhouden. Op Tweede Kerstdag 1995 brak er brand
uit in de sacristie. Als gevolg hiervan kwam de kerk onder
het roet te zitten, en ook het orgel raakte ernstig vervuild.
Een orgelcommissie werd opgericht en in voorjaar 1999
kon opdracht worden gegeven aan Pels & Van Leeuwen
om het orgel te restaureren. Inmiddels was het pijpwerk
al uit het orgel gehaald en opgeslagen. Het orgel moest
ook worden verplaatst naar het transept. Het instrument
kreeg een nieuwe wijnrode kleur en ook het front werd
verfraaid.
 
Op 10 september 2000 werd het orgel weer in gebruik
genomen met een bespeling door Ton van Eck.
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Onder de toren...

In gesprek met Toon de Mol,
vrijwilliger in de geloofgemeenschap Loosbroek.

Toon woont aan de rand van Loosbroek en is 73 jaar. Hij
komt uit een streng katholiek gezin van elf kinderen en
is getrouwd met Mien, waar hij op 24 december 2014 na
een kort ziekbed afscheid van moest nemen. Samen
hebben ze drie kinderen: twee zoons, deze wonen in
Loosbroek en een dochter die in Nieuwkuijk woont.
Met acht kleinkinderen, waarvan zeven in leven, is het
een prachtig gezin wat duidelijk te zien is op de foto's in
het huis.

Toon was van zijn zevende jaar tot aan zijn diensttijd
misdienaar. Na hun trouwen hebben ze enkele jaren in
Dinther gewoond en is daar bij het kerkkoor gegaan.
Na hun verhuizing naar Loosbroek in 1979, is het een
tijdje rustig geweest met het vrijwilligerswerk voor de
parochie. Maar hij was wel actief bij de ponyclub, de
carnavalsvereniging, het schoolbestuur en het CDA.
Na zijn pensionering in 2004 werd hij penningmeester
van het kerkbestuur, acoliet, lid van de avondwake
werkgroep, zong hij in het gemengd koor en bij Zang en
Vriendschap. Dit koor is in goed overleg enkele jaren
geleden opgeheven maar met acht personen zingen ze
nu nog wekelijks en dat is zeker ook voor het sociale
aspect heel belangrijk voor Toon.
Tot op heden is Toon penningmeester van de locatieraad
Loosbroek. En belegt een keer per jaar een bijeenkomst
waarop hij aan de geloofgemeenschap verantwoording
aflegt wat betreft de financiële zaken.
Verder is hij ook nog ouderenadviseur en voelt zich erg
betrokken bij de gemeenschap van Loosbroek.
Naast de huishoudelijke taken, die hij noodgedwongen
op zich heeft moeten nemen, en de buitenboel heeft
Toon nog verschillende hobby's, zoals biljarten, kaarten,
zijn pony's en wandelen met de hond.
Maar voor zijn grootste hobby, motorrijden, heeft hij
eigenlijk te weinig tijd. Gelukkig is er jaarlijks wel de tocht
door de Eifel met vier motorrijders en één auto.
 
Toon, geniet ervan en blijf in goede gezondheid zodat jij
nog lang voor de geloofgemeenschap van Loosbroek
beschikbaar bent.

Gezien in de abdijwinkel
Vlugschrift van inspiratie en hoop in onzekere tijden
 
Kunnen we straks spreken van Vóór en Ná Corona zoals
van Voor en Na Christus? Is Corona een keerpunt in de
geschiedenis? Of zal zodra er een vaccin is alles toch bij
het oude blijven?
Intussen is het COVID-19-virus al veel meer dan een
'griepje' gebleken. De samenlevingen die door het virus
getroffen zijn, hebben het in meer of mindere mate
zwaar te verduren (gehad). De uiteindelijke balans van
de schade is nog onzeker, maar zal naar verwachting
heel fors zijn.
Tegelijk zijn er nieuwe kansen.
Als bijdrage aan de actuele maatschappelijke bezinning
heeft de uitgeverij van de Abdij van Berne bevlogen
mensen uit haar directe netwerk en met een specifieke
deskundigheid gevraagd hun persoonlijke en professio
nele licht te laten schijnen op de coronacrisis en lijnen
uit te zetten naar de toekomst: Anne-Marie Rakhorst,
Eric van Gorp, Frits van der Meer, Jan Hendriks, Joost
Jansen o.praem, René Grotenhuis en René Peters.
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Parochiecentrum De Rots
Door de coronamaatregelen is het parochiecentrum
vanaf half maart gesloten geweest. Toen het moment
daar was, dat het centrum weer open zou mogen, was
het al weer bijna zomervakantie. In die periode zijn we
altijd al gesloten. Vandaar dat er besloten is dat we per
1 september weer open gaan.
Ondanks het feit dat we formeel gesloten waren hebben
er toch wat kleine activiteiten plaats gevonden:
Het weer open gaan van de kerken heeft inzet gevraagd
van vele vrijwilligers. Voor de vieringen in de diverse
kerken moesten tickets besteld worden. Dit kon je doen
via het centrale parochiesecretariaat. Mijn vraag aan
vrijwilligers voor hulp hierbij was niet tevergeefs: Een
aantal ochtenden zijn zij aanwezig geweest om mensen
te woord te staan en de kaartjes te regelen. Vrijwilligers
van de andere locaties hebben er voor gezorgd dat de
kaartjes op tijd in de kerk waren. Er waren problemen
met het scannen van de kaartjes maar de kosters en
gastvrouwen/-heren hebben met wat improvisatie er
voor gezorgd dat alles in orde kwam. Ook hebben de
kosters en poetsgroepen er voor gezorgd dat iedereen
weer naar de kerk kon komen. Het was ook zoeken hoe
we aan alle voorwaarden konden voldoen. Het was soms
onduidelijk, maar is uiteindelijk wel gelukt. Petje af dus
voor iedereen die een bijdrage geleverd heeft!
Intussen zijn enkele werkgroepen al weer opgestart.
De tafels in de vergaderzaal staan zo opgesteld dat we
echt 1,5 meter afstand kunnen houden van elkaar. In het
parochiecentrum staat bij binnenkomst een paal met
desinfecterend middel om de handen te desinfecteren
en in bijna alle ruimtes liggen schoonmaakdoekjes om
na gebruik de tafels en stoelen af te doen. Iedereen
probeert ook zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand te
respecteren.
Intussen is het bijgebouw van het Parochiecentrum 
afgebroken en wordt op dit moment de zijmuur weer
netjes afgewerkt.
We krijgen heel binnenkort weer nieuwe buren want de
nieuw gebouwde huizen naast ons parochiecentrum zijn
nagenoeg gereed.
 

Afscheidsbijeenkomst vrijwilligers Heeswijk 
Nu er weer wat meer mogelijkheden zijn om samen te
komen had de locatieraad van Heeswijk een creatieve
manier gevonden om de vele vrijwilligers te bedanken
voor hun jarenlange inzet en bijdrage. In vier groepen
van zo’n 30-tal vrijwilligers en zodanig geplaatst dat er
1,5 m afstand gehouden kon worden.
Een aantal vrijwilligers blijft hun werkzaamheden voort
zetten en een aantal vrijwilligers kiest bewust om het
stokje op dit moment over te dragen aan anderen.
 

Ik vond het bijzonder
om daar aanwezig te
zijn. Degenen die het
georganiseerd hadden
zorgden voor een
warme ontvangst, voor
koffie met gebak, maar
ook voor een mooie
attentie: een kaars in
glas met op het glas
een foto van de kerk in

Heeswijk en een doosje Merci met achterop een mooi
gedicht dat gemaakt is door een van onze vrijwilligers.
Dat is liefdevolle voorbereiding en aandacht voor dit
belangrijke moment.
Pastoor Joost Jansen heeft bemoedigende woorden
gesproken tijdens iedere bijeenkomst.
In de gesprekken die ik met diverse vrijwilligers gehad
heb gaven zij het verdriet aan van het loslaten van hun
parochiekerk, waarin ze tijdens hun levensloop diverse
sacramenten ontvangen hebben. Het is ook belangrijk
om tijd nemen om te rouwen en los te laten. Dan kan er
ruimte ontstaan voor iets nieuws. Bijzonder vond ik het
om de verhalen te horen over de werkzaamheden die
ze liefdevol gedaan hebben of nog steeds doen. Hoe er
gezocht wordt naar het overdragen van het stokje naar
jongere mensen toe. Hoe de mensen van het kerkhof bij
de begrafenis van een oude vrouw van 92 jaar, die alleen
was, aanwezig waren zodat ze niet alleen begraven
hoefde te worden. Hoe koren nog aan het zoeken zijn
naar mogelijkheden om te zingen. Hoe mensen soms
nog met vragen zitten zoals: blijft de Mariakapel open?
Ja, gelukkig wel.
Voor alle vrijwilligers: geweldig wat jullie gedaan hebben
en nog doen.
 
Mochten vrijwilligers weer ruimte voelen voor iets
nieuws op het gebied van vrijwilligerswerk: U kunt altijd
contact opnemen met mij om hier eens over te brain
stormen. Mogelijk zoekt u een afgebakend projectje of
iets voor langere tijd. Er zijn vele mogelijkheden!
 
Petra van Rijsingen 06-21271389

Vanuit het Parochiecentrum
De cöordinator vertelt
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Mijn RKK-app
 
Toen in maart van dit jaar in verband met Covid-19 de
kerken gedwongen hun deuren sloten, heeft het Bisdom
de MijnRKK-app geïntroduceerd. Een middel om in
contact te blijven met de parochianen.
Binnen de MijnRKK-app heeft iedere parochie haar eigen
omgeving, haar eigen ledenlijst en haar eigen inhoud.
U wordt dus uitgenodigd door uw eigen parochie om lid
te worden van de besloten groep.

 
Hoe werkt het?
U stuurt aan secretariaat@parochieheiligeaugustinus.nl
een e-mail waarin u vraagt om toegang tot de app.
U downloadt eerst de app via de App Store (Apple) of de
Play Store (Android). Download en het gebruik zijn gratis.
De app werkt niet op uw vaste computer. Nadat u door
ons bent toegevoegd aan het ledenbestand, ontvangt u
een e-mail met daarin een link naar deze app. Mocht u
de e-mail niet ontvangen, check dan de ongewenste
e-mail / spam of maak gebruik van een andere internet
browser (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft
Edge). De link werkt alleen als het e-mailadres identiek
is aan het opgegeven e-mailadres.
U opent de app op uw telefoon en klikt aan dat u de app
voor de eerste keer gebruikt.
Als inlognaam gebruikt u uw persoonlijke e-mailadres
en wel hetzelfde persoonlijke e-mailadres als waarop u
de uitnodiging tot deelname vanuit de parochie heeft
ontvangen. Geef uw eigen wachtwoord in, minimaal acht
posities met minimaal één hoofdletter.
Als u geen e-mail op uw telefoon ontvangt, is dat geen
probleem. U zoekt in de app store op 'MijnRKK'. Vervol
gens maakt u een nieuw account aan en krijgt u  weer
een mail om uw mailaccount te bevestigen. Dit hoeft u
ook niet op de telefoon te doen maar kan via deze e-mail.

 
De app
Linksboven in de app staan een hamburgermenu (drie
lijntjes onder elkaar). Daar zijn alle onderdelen binnen
de app terug te vinden.
In ‘RKK Nieuws’ verschijnen automatisch het algemene
nieuws vanuit de Nederlandse RK-kerk.
‘Nieuws uit de parochie’ betreft lokaal nieuws uit onze
eigen parochie.
Onderlinge vragen en opmerkingen kunt u met name
kwijt in de rubrieken “Hulp gevraagd” en “Even praten
met elkaar”. Dit is de chat-functie.

U kunt zich steeds automatisch op de hoogte laten
stellen van nieuwe berichten. Zie de bel in het menu. Op
het beginscherm kunt u deze functie instellen.

Onder ‘Om eens rustig na te lezen’ treft u inspirerende
teksten. Kijk ook eens in de ‘Agenda’.
 
Heeft u suggesties voor de inhoud en opbouw van de
app, laat dat dan weten. Het succes van de app hangt af
van ons gezamenlijk gebruik ervan. Hoe meer mensen
de app daadwerkelijk gaan gebruiken, hoe meer de app
gaat leven en daadwerkelijk voor ons allen van grote
waarde kan worden!
Veel plezier!
 
Ingrid Gielens,
secretaresse Bestuur Parochie Heilige Augustinus
secretariaat@parochieheiligeaugustinus.nl
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 zo 6 sept  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering
 Wereldgebedsdag  Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering
 van de Schepping  Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering

 zo 13 sept  Berlicum/Middelrode   09.30 uur  Woord- en Communieviering
 Ziekenzondag  Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 zo 20 sept  Berlicum/Middelrode  09.00 uur  Eucharistieviering / Gildemis
 Start van de  Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering
 Vredesweek  Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 zo 27 sept  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering
 Afsluiting  Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering
 Vredesweek  Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 zo 04 okt  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering
 Dierendag  Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering

 ma 05 okt  Berlicum / De Rots  19.00 uur  Rozenkransgebed
 di 06 okt  Loosbroek  19.00 uur  Rozenkransgebed

 zo 11 okt  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 ma 12 okt  Berlicum / De Rots  19.00 uur  Rozenkransgebed

 zo 18 okt  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering
 Missiezondag  Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 ma 19 okt  Berlicum / De Rots  19.00 uur  Rozenkransgebed

 zo 25 okt  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering
   Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 ma 26 okt  Berlicum / De Rots  19.00 uur  Rozenkransgebed

 zo 01 nov  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering
 Allerheiligen  Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering / Allerheiligen - Allerzielenviering
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering
 ma 02 nov  Berlicum/Middelrode  19.00 uur  Woord- en Communieviering
 Allerzielen  Heeswijk-Dinther  19.00 uur  Eucharistieviering
 

Overzicht vieringen Parochie Heilige Augustinus

Bij het ter perse gaan van dit blad is nog niet duidelijk wat er na 1 september gaat gebeuren. Tot dan mogen er in de kerken
van Heeswijk-Dinther en Berlicum-Middelrode 100 mensen aanwezig zijn. In de kerk van Loosbroek mogen er 70 mensen
aanwezig zijn. U hoeft niet meer te reserveren. 
Houdt u voor het actuele overzicht van de vieringen daarom de website van de parochie in de gaten: 
www.parochieheiligeaugustinus.nl. Ook in De Brug bij de kerkberichten en in de MijnRKK app vindt u de actuele gegevens.
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 za 07 nov  Heeswijk-Dinther  19.00 uur  Vormselviering (zie artikel blz 15)
 zo 08 nov  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering
 St. Willibrord  Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Heeswijk-Dinther  09.30 uur  Eucharistieviering / Gildemis Heeswijk
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 zo 15 nov  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 zo 22 nov  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering
 Christus Koning  Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 zo 29 nov  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering
 Eerste zondag  Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering 
 van de Advent  Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

Lichtjesavond 2020
Berlicum/Middelrode
 
Op zondag 8 november willen wij weer de lichtjesavond
organiseren in Berlicum.
Wij beginnen, zoals ieder jaar, bij de Mariakapel aan de
Sassenheimseweg.
Wel is alles onder voorbehoud, gezien we nu nog niet
weten hoe het beruchte virus zich houdt in het najaar.
Wij gaan in ieder geval door met onze voorbereiding.
 
Werkgroep “Lichtjesavond”

Misintenties in 'De Brug'
 
In iedere viering wordt gebeden voor onze overledenen.
Onze parochianen kunnen de misintenties voor hun
dierbare overledenen opgeven bij hun secretariaat.
Onder het kopje van iedere geloofsgemeenschap in dit
parochieblad staat de bereikbaarheid ervan vermeld.
Wilt u graag weten voor wie er in onze parochie intenties
zijn opgegeven dan verwijzen wij u graag naar weekblad
‘De Brug’. Het is mooi dat ‘De Brug’ iedere week weer de
misintenties van de hele parochie in haar blad plaatst.
Jammer is wel dat aan de bezorging van ‘De Brug’ nogal
wat mankeert. In Berlicum, Middelrode en Loosbroek
verloopt het vrij aardig, maar in Heeswijk en Dinther
wordt ‘De Brug’ niet of nauwelijks bezorgd.
Wij maken u er daarom op attent dat u daar zelf een
exemplaar van steeds de nieuwste editie kunt halen in
cc Servaes, de St Servatiuskerk, Paperpoint of Coop.

Wist u dat...
 
# onze parochie een Facebookpagina heeft?
ga naar Facebook, zoek: parochie Heilige Augustinus
(let op: kies de goede parochie Heilige Augustinus) en
"like" deze pagina.
 
# onze parochie een digitale Nieuwsbrief heeft?
om deze te ontvangen, geeft u uw emailadres door
aan:
secretariaat@parochieheiligeaugustinus.nl
 
# onze parochie ook te vinden is op de "mijn-RKK-
app" ?
Op bladzijde 7 vindt u de uitleg hiervan.
 

Deze pentekening verschijnt in maart 2021 in een boek
dat t.g.v. de 80e verjaardag van onze columnist Jan van
der Krabben zal uitkomen.
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Thema Vredesweek 2020

Ineens zien wij een explosie aan solidariteit. Met het
uitbreken van het coronavirus wordt vanuit alle hoeken
van de samenleving de gemeenschapszin zichtbaar en
hoorbaar. Ook de kerkklokken in onze parochie hebben
geluid. We doen boodschappen voor de buurvrouw. We
kopen lokaal.
Wel worden de al bestaande verschillen nog duidelijker.
Bij kinderen in een onveilige thuissituatie, bij ouderen
die steeds meer geïsoleerd raken en bij de voedselbank. 
Verschillen ook tussen ons hier en al die vluchtelingen
daar, ver weg.
En juist over verschil gaat de Vredesweek van 2020.
Verschillen in cultuur, opvattingen, gebruiken, religie en
huidskleur. En de spanningen die dit oproept.  
Over de vrijheid van meningsuiting en de fundamentele
gelijkheid van mensen.

'Vrede verbindt verschil' is het thema waaraan we op
zondag 27 september meer aandacht besteden in de
kerken van onze parochie.
Vrede verbindt ons met alle anderen, met elkaar.

Gelukkig de vredestichters

Op 18 oktober is het Missiezondag. Onder het motto ‘
Gelukkig de vredestichters’ (Matteüs 5,9) richt Missio de
aandacht op de regio West-Afrika, in het bijzonder op de
landen Niger en Nigeria.
Vrede onder druk
Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met andere
landen in de Sahelregio, een voorbeeld van vreedzaam
samenleven van mensen van verschillende religies en
etnische groepen.
Ondanks grote problemen zoals armoede en honger
was er sprake van een relatieve stabiliteit. Maar de
laatste jaren is die vrede onder druk komen te staan.
Islamitische terreurgroepen breiden zich over steeds
meer landen uit.
Stemmen van hoop
Te midden van oplaaiende conflicten, honger, armoede
en nu ook de coronapandemie klinken echter ook
stemmen van hoop. Stemmen van zusters, priesters,
bisschoppen, leken van de katholieke kerk die zich actief
inzetten voor vrede tussen christenen en moslims en
tussen etnische groepen. Want alleen samen kan men
de problemen het hoofd bieden.
Zuster Maria Vitalis Timtere
In oktober, tijdens de Wereldmissiemaand, wil Missio
deze stemmen van hoop laten horen. Zoals zuster Maria
Vitalis Timtere in Yola, Nigeria. Zij zorgt voor families
die gevlucht zijn voor
Boko Haram en al jaren
in provisorische hutten
wonen op het terrein
van de kerk, dat
bisschop Stephen
Mamza ter beschikking
stelde.
Zuster Maria vertelt: “Ik ging naar de gezinnen. Eerst
spraken we over hygiëne en gezondheid. Daarna echter
vertelden de mensen mij hun verhalen van de vlucht. Ik
luisterde en bemoedigde hen om niet op te geven.”
En met onze geldelijke gaven kunnen wij helpen.
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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

23 april Maria van der Aa-van den Elsen 97 jaar
16 mei Fien van de Koevering-van Hal  86 jaar
25 mei Henk Kappen    59 jaar
20 juni Nol van Roessel  95 jaar
11 aug Adriaan van Uden 86 jaar

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

 

                       't Kruisbild  

               Es ik oew zo zie hange,  
        dan denk ik "munne goeie God"  
           mi unnen blik vol onverlange,  
        dan schaam ik me gewoon kepot.  

               Hier kruise 's Heren wege  
           en 't, ondanks dieje wege-zege,  
        vur ons ammôl unne "kruisweg" blef. 

                      Jan Steenbergen  

Uitleg bij plaquette

Op de achterkant van dit parochieblad staat een foto van
een plaquette die hangt in de kerk van Middelrode. 
Op 4 juni 1940 komt er in Berlicum het bericht binnen
dat vermoedelijk op 1e Pinksterdag 13 mei 1940, de     
Berlicumse soldaat A.J. van der Doelen in de strijd op de
Grebbeberg is omgekomen. Zijn vrouw en twee kleine
kinderen blijven achter in het door oorloggeweld zwaar
getroffen dorp Berlicum en trekken in bij haar ouders
op de Loofaert.
Op 28 juni richt de burgemeester zich tot de raadsleden
met de volgende verklaring: "Er wordt een Comité opge
richt om een monument voor de gesneuvelde Toon van
der Doelen op te richten. Dit ter nagedachtenis en om
met dankbaarheid uiting te geven voor zijn dapper en
vastberaden gestreden strijd". Aldus de burgermeester.
 
Een spontane collecte, giften en baten uit de gehouden
voetbalwedstrijd ten bate van het oorlogsmonument
hebben fl. 474,86 opgeleverd. Het monument is in
overleg met Gedeputeerde Staten na de oorlog tot stand
gekomen en in 1947 geplaatst in de Mariakapel van het
processiepark van parochie St. Petrus. Vanwege de
kwetsbare plek en beschadigingen is het daar in 1973
weggehaald en gerestaureerd. Waarna het een plaatsje
kreeg in de hal van het nieuwe gemeentehuis. Na de
herindeling en sluiting van het gemeentehuis is deze
gedenktegel, in overleg met de nabestaanden, geplaatst
in het voorportaal van de St. Petruskerk in Berlicum. Na
sluiting van dit kerkgebouw, is de plaquette nu te zien in
het toegangsportaal van de Kerk van het Aller Heiligst
Sacrament te Middelrode-Berlicum.
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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

21 juni Fieke van der Heijden
19 juli Eva Hermans

Onze dopelingen zijn

Welkom in onze geloofsgemeenschap.

Onze kerk staat open
Het kan niet missen.
Onze kerk is iedere dag open voor gebed en het opsteken
van een kaarsje bij Maria of bij de Heilige Antonius. Ook
in tijden van corona. Voor velen is het fijn om zomaar
even de kerk in te lopen. Sommige mensen combineren
dit met een bezoekje aan het kerkhof, waar hun vader
of moeder, hun man of vrouw, hun zoon of dochter, hun
kleinkind of andere geliefden hun laatste rustplaats
hebben gevonden.

 5 juni Ida Verkuijlen-Verbruggen 95 jaar
 3 juli Annie Ketelaars-van de Rijdt 86 jaar

Wij namen afscheid van

Mogen zij voortleven in vrede en geluk bij God.
Laat de herinnering aan hen levend blijven.

In tijden van corona
Ongekend was het. De kerk mocht per 15 maart niet
open zijn voor vieringen. Dat duurde tot 7 juni. Toen zijn
we weer voorzichtig begonnen met de vieringen in onze
kerk. De leden van de locatieraad hebben de inrichting
ter hand genomen om aan de coronavoorschriften te
voldoen. Ook zorgen zij er beurtelings voor als gastheer/
gastvrouw aanwezig te zijn.
In het begin vierden we met maximaal 30 personen,
maar op 5 juli alweer met 100 kerkgangers. Aanvankelijk
was reserveren tevoren noodzakelijk. Gelukkig was dat
na 12 juli niet meer verplicht.
Enkele zaken zijn tijdens de vieringen wel wat anders
dan gebruikelijk, maar wat het meest opvalt  is het ter
communie gaan. De voorganger legt de hosties in 
schaaltjes op een tafel vooraan in de kerk. Daarna komen
de kerkgangers naar voren om ieder uit een eigen
schaaltje de hostie te nemen.

Parochiesecretariaat
Het secretariaat in cc Servaes is weer open.
Iedere dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur.

Fred van den Berg zorgt ervoor dat iedere ochtend het
kerkhof én de kerk geopend worden. Hij vult de voorraad
kaarsjes aan zodat er steeds voldoende aanwezig zijn.
En iedere avond sluit hij kerk en kerkhof ook weer af.
Trouw en nauwgezet is hij steeds in de weer en als je
hem dan vraagt waarom hij deze taak uitvoert. Dan zegt
hij ‘dat is toch logisch nadat Annie Ketelaars (red. die in
juli is overleden) vanwege haar gezondheid hier eerst in
de winterdag en later helemaal mee moest stoppen.“
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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

04 mei Nel van Sleeuwen-de Visser 82 jaar
05 mei Berta van Daal-van den Berg 85 jaar
07 mei Lenie Webbers 94 jaar
20 mei Gerda Daandels-Dobbelsteen 65 jaar
02 juni Evelyne Tax 50 jaar
01 juli Adrie Kapteijns 88 jaar
12 juli Jos Donkers 97 jaar
31 juli Jan van Sleeuwen 78 jaar

Lief en Leed
 
Overleden:

Maria, Ons Lieve Vrouwke
 
Hil de wirreld die kent ’t bild
van Ons Lieve Vrouwke.
In d’n Bosche Sint Jan, in Lourdes,
bij ons op het schouwke.
 
Dit zijn de beginregels van het lied “Ons Lieve Vrouwke”
van Lya de Haas en daaraan moest ik denken toen ik
vanaf de Gouveneursweg richting de Looz Corswarem
Hoeve fietste. Daar prijkt midden in de mooie natuur een
Mariabeeld op een houten console, bevestigd aan een
boom. Door passanten waren er bloemen bijgezet in de
meimaand, de Mariamaand.
Na navraag bij buurtbewoners over de herkomst van dit
beeld kwam ik niet veel verder.
Wel vertelden ze mij dat er een “geheim” luikje moest
zitten met een boekje erachter. Ik ben verder op onder
zoek uitgegaan en vond aan de onderkant een schuifje.
Daarachter zat een kokertje met een logboekje waarin
mensen naam en datum van bezoek kunnen noteren.
Dit is een onderdeel van geocaching. Geocaching is een
internationale (wirreldse) schatzoektocht op basis van
GPS-coördinaten.
Heel bijzonder, op zo’n mooi “plekske”, midden in de
natuur.
 
Maria, Ons Lieve Vrouwke, moeder van alle mense...  Onze Willibrorduskerk, geliefd en vertrouwd,

daaraan hebben jullie meegebouwd.
Met hart en ziel gewerkt voor dat ene gebod:
houd van je medemens en van God!
Jullie inzet jaar na jaar
hield onze gemeenschap bij elkaar.
Door jullie was het de parochiaan gegeven
om samen al die momenten te beleven
van samen vieren, bij vreugde én bij verdriet.
Dié momenten die tellen; die vergeet je niet.
 
Straks wordt in de kerk de laatste kaars gedoofd
maar Gods licht blijft branden,
voor wie er in gelooft.
Dit lichtje geven we jullie, als dank voor jullie werk
en in blijvende herinnering
aan onze Willibrorduskerk.

 

Bedankmiddag vrijwilligers
 
Zaterdag 18 juli waren alle vrijwilligers van de geloofs
gemeenschap Heeswijk uitgenodigd door de locatieraad
voor een bedankmiddag in het Willibrordcentrum. Deze
middag was vanwege de coronamaatregelen ingedeeld
in 4 sessies van één uur.
Het was een gezellig (coronaproof) samenzijn onder het
genot van een kopje koffie/thee met een lekker stukje
taart met de afbeelding van “onze” Willibrorduskerk.
Voor alle vrijwilligers was er als bedankje een doosje 
 “Merci “ en een  kaarsje met het mooie onderstaande
gedicht:
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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:

 

Gebruik audiovisuele apparatuur
 
In coronatijd is er bij de afscheidsvieringen in de kerk
dankbaar gebruik gemaakt van het lcd scherm om foto’s
te vertonen, de cd speler en een filmcamera, zodat de
betrokkenen, die niet in de kerk aanwezig mochten zijn,
thuis de viering konden volgen via livestream.
Op deze manier werden het toch mooie persoonlijke
vieringen, die door velen gevolgd konden worden.

Wekelijks spreekuur
 
Iedere donderdag van 18.30 uur tot 19.30 uur bent u
welkom in zaal De Spier van De Wis. De ingang is naast
de deur, die naar de sacristie van de kerk leidt.
Daar kunt u bij Riet Bronts terecht om uw misintenties
te bestellen. Soms wordt ze geassisteerd of vervangen
door Betsy Kézér.
Riet zorgt er tevens voor dat de intenties doorgegeven
worden aan De Brug.

Uitverkocht
 
Het was bijzonder om een keer bij het aanmelden voor
een viering in juni op de computer de mededeling te
krijgen, dat deze was uitverkocht.

Aanmelden voor een viering
 
Op de zondagen in juni en de eerste twee in juli moest
je een toegangsbewijs hebben of telefonisch aangemeld
hebben om naar de viering in de kerk te kunnen. In juni
mochten er 30 personen komen. In juli werd dat ver
ruimd naar ongeveer 70 in onze kerk.
Bij binnenkomst was er een gastvrouw of gastheer om
de toegangsbewijzen in ontvangst te nemen. Er werd
gevraagd om je handen te ontsmetten en daarna kon je
plaatsnemen op de aangegeven plekken.
Aanmelden voor een viering hoeft vanaf half juli niet
meer, maar het maximum van 70 personen in onze kerk
blijft i.v.m. de 1,5 meterafstandregel.

29 juni An van der Wielen-Westerlaken 83 jaar
19 juli Toos Schouten-van de Wiel 67 jaar

Overleden
 

 

Nationale Ziekendag
 
Op zondag 13 september is er in onze kerk om 09.30 uur
een viering ter gelegenheid van Nationale Ziekendag.
Hiervoor wordt u van harte uitgenodigd en/of om vanaf
10.30 uur koffie/thee te komen drinken in De Wis en wat
te buurten.
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29 sept 18.30 uur Cultureel Centrum De Wis Loosbroek
29 sept 20.00 uur Parochiecentrum De Rots Berlicum
30 sept 18.30 uur Cultureel Centrum Servaes Dinther

Nieuws over het vormsel
 
Helaas is vanwege de corona-uitbraak het vormsel van
dit voorjaar uitgesteld. Maar er is nu een nieuwe datum
bekend: op zaterdagavond 7 november om 19.00 uur 
worden 28 jongeren gevormd in de St. Servatiuskerk in
Dinther.
Vanwege de coronamaatregelen kunnen in deze viering
alleen vormelingen - ieder met twee gasten - aanwezig zijn.
 
Eerst volgen ze nog een aantal bijeenkomsten om zich
gezamenlijk voor te bereiden op het ontvangen van het
vormsel. De vormelingen hebben hierover al bericht
gehad.
Ook voor 2021 is de voorbereiding al in volle gang. Begin
september zal pastor Isabel naar de basisscholen gaan
om de kinderen van groep 8 uitleg te geven over het
vormsel.
 
De informatieavonden voor de vormeling met zijn/haar
ouders zijn gepland op:

Op deze avonden zal er uitleg gegeven worden over wat
de voorbereiding op het vormsel inhoudt en worden
jullie vragen beantwoord.
 
Tijdens de voorbereidingsbijeenkomsten kom je met de
andere vormelingen bij elkaar en worden er verhalen
gelezen uit het vormselproject en wordt er altijd iets
actiefs gedaan, zoals iets knutselen of toneel spelen.
Kortom een gezellige bijeenkomst waarbij je iets leert en
samen iets leuks doet.
Het aanmeldformulier krijg je op de informatieavond en
kun je dan direct invullen. We hopen jullie allemaal te
zien op 29 of 30 september!
De vormselwerkgroep
 
P.S. De werkgroep zoekt enthousiaste ouders, die onze
werkgroep willen ondersteunen bij alle activiteiten voor
onze vormelingen. Is dit iets voor jou? Meld je dan aan
bij pastorisabel@parochieheiligeaugustinus.nl
 
 
Doopvoorbereiding
 
Voor ouders die hun kind willen laten dopen zijn er in
onze parochie regelmatig voorbereidingsavonden.
Het zijn gezamenlijke parochiebrede bijeenkomsten.
Voor meer informatie kunt u zich tot het secretariaat
wenden van een locatie of bij het centrale parochie-
secretariaat. 

Nieuws van de communiewerkgroep

Afgelopen voorbereidingsjaar heeft de communiewerk
groep voor het eerst parochiebreed samengewerkt. We
zijn van drie werkgroepen naar één werkgroep gegaan.
Het grote voordeel hiervan is dat we alle krachten en
expertises hebben kunnen bundelen en op deze manier
voor alle communicanten een zelfde voorbereidings-
traject hebben kunnen aanbieden. Hierdoor is er meer
eenheid ontstaan tussen de verschillende kerkdorpen. 
Er was één gezamenlijke kinderbijeenkomst met de hele
groep van 41 kinderen. De overige bijeenkomsten waren
gesplitst in 2 groepen.
De presentatieviering was met allemaal samen.
En de gezinsdiensten werden ook gezamenlijk gevierd,
roulerend over de verschillende kerken. 
 
Voor dit nieuwe voorbereidingsjaar willen we gaan kijken
hoe we de betrokkenheid bij de gezinsvieringen kunnen
vergroten, zodat we hier nog meer communicanten en
andere kinderen mogen verwelkomen. Een andere
missie voor dit jaar is het op een goede manier samen
voegen van twee groepen communicanten. 
 
Omdat de communieviering in mei niet heeft kunnen
plaatsvinden, zal deze groep komend jaar het project 
‘Blijf dit doen’ nog oppakken op de punten die dit jaar
niet doorgegaan zijn. Daarnaast zal de nieuwe groep
communicanten hun voorbereidingen gaan starten. We
gaan nog nadenken hoe we dit op een fijne, natuurlijke
manier kunnen laten samenkomen.
 
We gaan als werkgroep onze samenwerking in elk geval
voortzetten en zullen ervoor zorgdragen dat onze
communicanten ook dit jaar weer een mooie route
richting hun communie kunnen inslaan.
Hopelijk deze keer wel met een groot feest in mei 2021!
 

Van de redactie
 
Bij het ter perse gaan van deze uitgave (eind augustus)
is nog niet bekend wat de huidige coronamaatregelen
zijn.
Wij hopen op uw begrip wanneer een activiteit toch
niet plaats kan vinden in verband met eventuele
aangescherpte regels.
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Berlicum - Sassenheimseweg

Heeswijk - Mgr van Oorschotstraat

Loosbroek - Begraafplaats Sint Antonius van Paduakerk

Middelrode - Sacramentskerk

Heeswijk - Kasteel

Dinther - Begraafplaats Sint Servatiuskerk
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