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Hierbij stel ik me voor

Beste mensen,
Mijn naam is René Janssen, ik ben 53 jaar oud, woon in
Alkmaar en zal de komende jaren als pastor/priester
actief zijn bij u in de Parochie Heilige Augustinus.
Enkelen van u kennen mij misschien nog uit de tijd dat
ik in de Abdij van Berne in Heeswijk woonde waar ik in
1996 intrad bij de Norbertijnen of uit de tijd dat ik mijn
pastorale stage deed in de Johanneskerk in Veghel-Zuid.
In 2005 ben ik priester gewijd door Monseigneur G. de
Korte. Ik heb echter in 2007 de abdij verlaten en ben bij
defensie in Den Helder gaan werken als wiskundedocent
in de opleiding voor de adelborsten en cadetten.
Enkele jaren geleden heb ik de wens uitgesproken om
weer pastoraal actief te zijn als pastor/priester. Na
meerdere gesprekken met betrokkenen van de abdij en
het bisdom ‘s-Hertogenbosch is het licht voor mij op
groen gezet.
Ik hoop dat ik de komende jaren mijn huidige werk als
wiskundedocent kan combineren met mijn pastorale
activiteiten. Concreet betekent dit dat ik voorlopig om
de twee à drie weken van zaterdag tot en met maandag
actief ben in de parochie voor de taakvelden liturgie en
diaconie. Tot zover in vogelvlucht enkele gegevens om
mij te kunnen plaatsen.
Ik houd van wandelen en heb in de afgelopen jaren heel
wat kilometers afgelegd tussen mijn huis en Heiloo. Op
zondag vier ik in het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter
Nood regelmatig de eucharistie mee.
Wandelen vertraagt, maakt mij stil en schept ruimte voor
allerlei vormen van gebed en meditatie. Aandachtig
leven met en voor anderen en de Ander geeft mij van
die onverwachte geluksmomenten. Misschien is dat wel
de reden dat ik het ouder worden als heel prettig ervaar,
ondanks het lijden dat er nu eenmaal ook bij hoort. Ik
ben blij katholiek en hoop in de komende tijd nader met
u kennis te mogen maken.

Of ik mezelf even voor wil stellen in het Parochieblad.
Een op het eerste oog simpele vraag. Maar wat vertel je
mensen over jezelf?
Nouja, allereerst dus dat ik Karin van der Heijden heet,
geboren Poort, 42 jaar geleden. Sinds begin oktober ben
ik benoemd tot vice-voorzitter in het bestuur van onze
mooie parochie. Begin 2012 ben ik in Heeswijk-Dinther
komen wonen, nadat ik in 2011 mijn inmiddels echtge
noot heb leren kennen. Op de dag dat we elkaar 2 jaar
kenden, in 2013, zijn we getrouwd. Inmiddels zijn we
trotse ouders van 3 meiden, resp. 5, bijna 3 en 1,5 jaar.
Voordat ik in Heeswijk-Dinther kwam wonen, woonde ik
in Den Bosch, waar ik naar toe ben verhuisd in mijn
studententijd. Ik studeerde daar Personeel en Arbeid
aan de Hogeschool.
In mijn jeugd heb ik het geluk gehad veel van de wereld
te mogen zien. Mijn vader heeft gewerkt voor het
bouwbedrijf BAM International waardoor we onder
andere in Dubai, Tanzania, Qatar en Nigeria gewoond
hebben. Later hebben mijn ouders nog, zonder mij en
mijn zusje, in Amerika, Australië en Costa Rica gewoond.
Uiteraard gingen we wel bij ze op bezoek als dat kon.
Zelf had ik het geluk om in 2007/2008 in totaal 11
maanden door Australië te reizen en te werken (reizen
is immers duur).
Ik heb dus veel van de wereld en verschillende culturen
mogen zien, iets wat ik meeneem in de dagelijkse dingen
die ik onderneem. Zo hoop ik die ervaringen te gebruiken
in mijn werk als P&O Adviseur bij het Ministerie van
Defensie en in het werk dat ik voor de parochie mag gaan
doen.
In lijn met mijn werk bij Defensie mag ik me binnen de
parochie onder andere ook gaan bezighouden met
werkgeverszaken. Ik kijk er naar uit!

pastor René Janssen

Hartelijke groet,
Pastor René Janssen
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Tweede lockdown
De reacties op de eerste lockdown waren hartverwarmend.
Natuurlijk waren er toen ook al mensen bij wie de eenzaam
heid sterker gevoeld werd. We zagen echter verschillende
initiatieven om de eenzame mens te bereiken. Telefooncirkels,
muziekgroepjes bij de verzorgingshuizen, bloemen die werden
rondgebracht, de misboekjes om thuis de livestream van de
eucharistie uit de abdijkerk te volgen: allemaal heel liefdevolle
gebaren.
Bij de tweede lockdown lijkt het alsof de rek er een beetje uit
is. Naast het overgrote gedeelte van de Nederlandse bevolking
die zich keurig aan de regels houdt, zijn er ook mensen die hun
eigen weg volgen en zich niet storen aan de dringende oproep
van premier Rutte en de regering. Onze bisschoppen en ook
het merendeel van de andere christelijke kerken hebben zich
geschaard achter Rutte. Je kunt wel zeggen dat er scheiding
van kerk en staat is en vrijheid van meningsuiting; de dienst
aan het algemeen belang (bij de katholieke kerk noemen we
dit ‘het gemeenschappelijke goede’) is ook dienst aan God.
Goed om ons dat toch nog eens te herinneren. Want ik meen
dat God niet los staat van waar we dagelijks mee bezig zijn of
waar we dagelijks aan bezig zouden moeten zijn.
We leven in een maatschappij waarin de kerk het niet meer
voor het zeggen heeft. Vijftig jaar geleden was dit totaal anders.
We zullen nu moeten samenwerken en tegelijkertijd ons eigen
accent aan onze inzet geven.
Dat eigen accent wordt onder meer bepaald door wat we de
komende maand gaan vieren: Advent en Kerstmis. Eerst een
tijd van verwachten van nieuw leven vanuit God, vervolgens
de geboorte van Gods Zoon Jezus. Ons eigen accent is dan dat
God ons zo waardevol vindt dat Hij zijn eigen leven, zijn Zoon,
met ons wil delen. God omarmt onze werkelijkheid. Wanneer
we in die dynamiek gaan staan is er voor doemdenken geen
plaats maar worden hoop en vertrouwen met ons gedeeld.
‘In de winternacht breekt de hemel open’, dit zingen we samen.
Het is een groots visioen en wie met een visioen leeft, heeft
sowieso meer innerlijke energie.
Zullen we dit met elkaar delen?
Joost Jansen, pastoor
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Afscheid van de Sint Willibrorduskerk
Op zondag 6 september 2020, laat koster Henk Loeffen van de Willibroduskerk, vanaf half 2 de klokken galmen
over Heeswijk, waarmee een historische gebeurtenis wordt aangekondigd. In de Willibrorduskerk van Heeswijk,
waarin eeuwenlang erediensten werden gehouden, vind vandaag de sluitingsceremonie van deze kerk plaats.
Rationeel natuurlijk onvermijdelijk, maar emotioneel gezien zwaar voor velen.
Een ankerpunt was het gebouw, bij bijzondere gebeurtenissen van de parochianen, zoals het doopsel, eerste en
plechtige communie, vormsel, huwelijk en ook als laatste moment van verbondenheid bij het afscheid van een
dierbare overledene.

Steun vond men in het gebouw, door het samenzijn,
inspirerende woorden van de voorgangers, door de
fraaie gezangen van het koor, gesteund door de klanken
van het Smitsorgel. Als de warme zonnestralen door de
prachtige glas in lood ramen, het gebouw een extra glans
gaven, ontstond er ook nog de ruimte tot persoonlijke
mijmeringen over de voorbije week en inspiratie voor de
komende week.

Het Rijke Roomsche Leven begon aan zijn glorieperiode.
Parochie Heeswijk nam hieraan actief deel.
Pater van den Elzen blies de aloude Cunera vereringen
nieuw leven in. Rond 12 juni, decennia lang, kwamen vele
honderden bedevaartgangers naar Heeswijk.
Priesterwijdingen van dorpsgenoten vonden regelmatig
plaats en waren hoogtepunten in de fraai versierde
kerk.

Vanaf het begin van het kerkelijk leven in Heeswijk,
hebben de Norbertijnen een voortrekkersrol vervuld.
Rond 1250 was er al een kerk die toegewijd was aan de
H. Lambertus. Ook tijdens de Reformatie bleven ze in
onze contreien in schuilkerken actief.
Een nieuwe mijlpaal was het in gebruik nemen van de
huidige kerk in 1896.

Na haar heroprichting kwam het Willebrodusgilde,
jaarlijks met slaande trom en vliegend vaandel en met
bazuingeschal om er haar nieuwe Koning te eren en te
installeren. Groeiend was de belangstelling op 4 mei,
voor de dodenherdenking van de slachtoffers van WO II
in Heeswijk, Dinther en Loosbroek.
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Door Covid-19 was de eerder geplande formele sluiting op 24 mei verplaatst naar 6 september 2020.
Genoodzaakt door de beperkende maatregelen, werd besloten om een korte officiële viering te houden met
maximaal 100 genodigden.
Terwijl de kerkklokken nog hun sonore geluid over
Heeswijk uitstrooiden, trok het Willebrordusgilde om
14.00 uur voor de allerlaatste maal met vliegend vaandel
en slaande trom, helaas zonder bazuingeschal, haar kerk
binnen. De plechtige sluitingsviering begon.
Delian Corsmit en Dan Loredan zongen en speelden het
Avé Maria, het Cunera- en het Willibrorduslied. Joost
Jansen, namens het Pastoraal Team van de parochie
Heilige Augustinus, Jeannette Dekker namens de Locatie
raad Heeswijk en Jan Schakenraad, Hoofdman van het
Willebrordusgilde, spraken toekomstgerichte woorden,
waarbij soms een spoortje van heimwee en emotie
onvermijdelijk was.
Met een laatste vendelgroet van het Gilde, sloot de
Koninklijke Fanfare Sint Willibrord het officiële gedeelte
van de viering op het kerkplein in Heeswijk af.
Voorafgegaan door het Gilde en het onder het voor de
laatste maal luiden van de Heeswijkse kerkklokken,
werden door het Pastoraal Team, gezeten op een
calèche, de symbolen van de Sint Willibrordus kerk, de
Godslamp, de Bijbel, de Paaskaars en de Willibrordus
kaars, overgebracht naar de St Servatius kerk in Dinther,
waar de parochianen van Heeswijk op een warme wijze
welkom werden geheten, door Ria van Hemmen als
vertegenwoordigster van de Locatieraad Dinther.
Daar vond ook een korte plechtigheid plaats, waarbij
“Kerk in beweging” de leidraad was.
Op een genoeglijke wijze werd deze mooie historische
gebeurtenis afgesloten met een fijn samenzijn in de
ontmoetingstuin van de parochie.
Na de viering in Heeswijk kwamen er nog ruim 150
belangstellenden afscheid nemen van hun kerk.
Nico van Doorn, parochiaan
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Onder de toren...
Op een regenachtige donderdagmorgen in gesprek met Toon van Dijk, vrijwilliger in de geloofsgemeenschap
Dinther. Toon is, zoals hij zelf zegt, unne gewone mins en inne echte Dinthernaar.
Geboren op de Stoppelveldseweg, getrouwd met Ria die in 2002 is overleden. Samen hebben ze twee dochters en
een zoon. Toon woont nu zes jaar met veel plezier in de Clemens van de Bergstraat. Toon is 34 jaar postbode geweest.
En als postbode wist hij van veel lief en leed in het dorp en menigeen heeft een anoniem kaartje bij geboorte,
ziekte of overlijden van hem gehad. Ook bakte hij brood voor zijn gezin en voor mensen die het nodig hadden.
Toon is een makkelijke verteller. Maar ook iemand met
gouden handen.
Zo heeft hij panelen gemaakt en beschreven in gotische
letters met de namen van de pastoors in Dinther. Aan
dit werkstuk heeft hij zoveel plezier beleefd dat hij er
bijna niet mee kon stoppen. Van afvalhoutjes heeft hij
een troon gemaakt voor Onze Lieve Vrouw in de kerk.

Het maakt Toon niet uit of het voor de Dintherse,
Heeswijkse of Loosbroekse geloofgemeenschap is, als
hij kan helpen doet hij dat. In het hele dorp is dat te zien,
Het beschilderde Donatusbeeld aan de zijkant van de
kerk in Loosbroek. Het H.Hartbeeld bij Den Dolvert was
in de oorlog een hand kwijtgeraakt en heeft van Toon
een nieuwe hand gekregen en het kruisbeeld aan de
Gouverneursweg kreeg een nieuw afdakje.
Hij is ook al ruim vierenvijftig jaar lid van het mannenkoor
en heeft jaren geholpen met de opbouw van de kerststal.
Ook geeft hij rondleidingen in de Dintherse kerk.
Naast zijn vrijwilligerswerk voor de parochie is Toon al
meer dan vijftig jaar bij het Gilde. En ook daar heeft hij
zijn handwerk ingezet. Zo komt het bord met de namen
van de gildekoningen uit zijn hand en heeft hij Barbara,
de schutspatroon van het gilde in Dinther, uit hout ge
kapt. Daarnaast leest hij graag en veel.
Toon vertelde een bijzonder verhaal. Tijdens een bezoek
aan de Grebbeberg kwam hij op het Canadese gedeelte
twee gedenkstenen tegen met de naam Van Dijk.
Jongens uit een ver land die te jong gesneuveld zijn in
den vreemde, voor onze vrijheid. Sindsdien steekt Toon
thuis, elke dag een kaarsje aan voor deze onbekende
mannen.
Toon, een man vol bijzondere verhalen en we hopen dat
hij deze verhalen nog lang mag vertellen.

Studiedag Ecologisch groenbeheer
Iedereen weet dat de insectenpopulatie in steden en dorpen steeds meer achteruit gaat. Het is van belang te
zorgen voor de huidige groene plekken zodat er weer meer insecten komen en meer vogels die juist leven van die
insecten. Dit kan gecreëerd worden door het vergroenen van de begraafplaatsen met bodembedekkers en
bloemperken zoals narcissen, zomerklokjes, lavendel, margrieten, Sint Janskruid etc. Maar ook door smalle bomen
te planten midden in een blok van taxussen om de lege plekken te vullen. Onderhoudsvriendelijk en netjes.
Wanneer je wilt vergroenen is het goed om vooraf te zorgen dat er kennis is over de beste aanpak met aandacht
voor ecologisch beheer en biodiversiteit. In de cursus hebben we een Meetlat Biodiversiteit ingevuld om in kaart
te brengen wat je nu hebt zodat je ziet wat je graag wilt ontwikkelen. De zeven stappen in dit proces zijn:
willen - leren - proberen - zoneren - budget bepalen - mensen informeren - transformeren.
Het onderhoud zoals wij nu doen, onkruid schoffelen, harken en opruimen is de beste manier. Mede omdat onze
graven het hele jaar door bezocht worden door familie. Het ziet er steeds verzorgd en netjes uit. We verzamelen
groenafval, blad en takken en laten het liggen, zodat de insecten en kleine dieren voeding en een schuilplaats
hebben. Door het ruimen van graven komen er wel grotere lege plekken die we op een goede manier in willen
gaan vullen met bodembedekkers die weinig onderhoud nodig hebben.
De boodschap die we allemaal meekregen was dat we zuinig moeten zijn op wat we hebben maar ook dat de
begraafplaatsen belangrijke groene plekken zijn in steden en dorpen.
Gerard v.d. Broek, Guus Welten en Leo v.d. Heijden
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Het afscheid nemen van vrijwilligers van de koren is,
doordat die momenteel nog niet zingen, ook niet zo
eenvoudig. Zeker niet wanneer iemand dat 32 jaar lang
met heel veel plezier gedaan heeft en op dit moment
helaas moet stoppen. In Middelrode heeft Sjaan van
Zoggel afscheid genomen van het Gemengd Koor. Ik ben,
namens het bestuur, bij haar langs gegaan om haar
speciaal te bedanken voor haar inzet en bijdrage en om
haar in het zonnetje te zetten. Wat anders dan anders,
want meestal zet het koor de persoon die vertrekt zelf
in het zonnetje namens het bestuur.

Vele handen

___

Licht werk

Wat was het fijn dat Parochiecentrum De Rots weer
geopend was per 1 september. Er vonden weer steeds
meer kleine activiteiten plaats.
Het was fijn om alle vrijwilligers en bezoekers weer in
levende lijve te ontmoeten. Uiteraard met de nodige
maatregelen om onszelf en elkaar zoveel als mogelijk te
beschermen voor het Covid-19 virus.
Jammer is wel dat de coronamaatregelen in oktober
opnieuw leidden tot sluiting.
Bij de opening van het nieuwe jaar met de medewerkers
van het secretariaat hebben we het gedicht gelezen:
'Als ik mijn ogen sluit' van Mark Verhees. Hij verwoordt
op prachtige wijze dat door je ogen te sluiten en je
aandacht naar binnen te richten je bij je kracht uitkomt,
bij je verlangens die je energie geven, bij alles wat je
liefdevol raakt en wat het leven zo prachtig maakt.
In deze tijd van vele beperkingen bij alle activiteiten die
we ondernemen worden we uitgenodigd om weer wat
meer naar binnen te keren en daar onze kracht en liefde
voor God en alle mensen te voelen en te zoeken naar
nieuwe manieren om die handen en voeten te geven.
Het definitief afscheid nemen van de kerk in Heeswijk
op 6 september j.l. is zo’n mooi voorbeeld.
Wat mij op die dag geraakt heeft is het corona-proof
programma maar ook de warmte vanuit Dinther die de
gemeenschap van Heeswijk in haar hart sluit. Wat werd
benoemd is dat vroeger de gemeenschap van Heeswijk,
Dinther onderdak heeft geboden en dat Dinther nu de
gemeenschap van Heeswijk verwelkomt. Voor mij voelt
dat als een stukje gelijkwaardigheid:
Voor elkaar zorgen en helpen. En dat laatste is de mooie
uitdaging die er nu ligt voor Heeswijk en Dinther.

De afgelopen maand heb ik aanwezig mogen zijn bij de
locatieraadvergadering van Dinther om uit te leggen wat
mijn werkzaamheden zijn en waar de vrijwilligers mij
voor in kunnen schakelen.
Het was goed om zo met elkaar aan tafel te zitten en in
gesprek te zijn over alles wat belangrijk is voor onze
geloofsgemeenschap. Wat extra handen in de locatie
raad zijn van harte welkom!!
Ik zou ook in Loosbroek aangeschoven zijn ware het niet,
dat de coronamaatregelen weer aangescherpt zijn en
dat ook tot gevolg had dat de vergadering niet door kon
gaan. Dat houd ik nog tegoed en daar verheug ik me op.
Ik hoor steeds vaker dat ook onze vrijwilligers getroffen
zijn/worden door een ernstige ziekte of het corona-virus
en ik wil jullie laten weten dat ik met jullie mee leef! Heel
veel sterkte gewenst!
Ik steek speciaal een kaars op voor jullie.
Intussen gaan we met elkaar ook kijken wat we kunnen
doen met alle activiteiten die we normaal gesproken
organiseren, er vanuit gaande dat we dat niet op dezelf
de manier zullen kunnen organiseren als andere jaren.
De uitdaging is om te kijken wat wel kan! Mocht je hier
ideeën voor hebben dan zijn die van harte welkom!
Petra van Rijsingen Coördinator parochiecentrum en
vrijwilligers 06-21271389
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Overzicht vieringen Parochie Heilige Augustinus
Het is tijdens deze pandemie onzeker of de vieringen in dit rooster doorgang kunnen vinden.
Houd daarom de website, de digitale nieuwsbrief, MijnRKK-app en de kerkberichten in weekblad De Brug goed in de gaten.
zo 06 dec

zo 13 dec

di 15 dec
zo 20 dec

do 24 dec
Kerstavond

Berlicum/Middelrode

09.30 uur

Eucharistieviering

Loosbroek

09.30 uur

Eucharistieviering

Heeswijk-Dinther

10.45 uur

Eucharistieviering

Berlicum/Middelrode

09.30 uur

Woord- en Communieviering

Loosbroek

09.30 uur

Eucharistieviering

Heeswijk-Dinther

10.45 uur

Eucharistieviering

Heeswijk-Dinther

19.00 uur

Boeteviering

Berlicum/Middelrode

09.30 uur

Woord- en Communieviering

Loosbroek

09.30 uur

Eucharistieviering

Heeswijk-Dinther

10.45 uur

Eucharistieviering

Berlicum/Middelrode

16.30 uur

Peuter- en kleuterviering
Eucharistieviering / Gezinsviering

Loosbroek

17.00 uur

Heeswijk-Dinther

18.00 uur

Woord- en Communieviering / Gezinsviering

Berlicum/Middelrode

19.00 uur

Eucharistieviering / Gezinsviering

Berlicum/Middelrode

21.00 uur

Woord- en Communieviering

Loosbroek

21.00 uur

Woord- en Communieviering

Heeswijk-Dinther

21.00 uur

Eucharistieviering

vr 25 dec

Berlicum/Middelrode

09.30 uur

Eucharistieviering

Eerste Kerstdag

Loosbroek

09.30 uur

Eucharistieviering

Heeswijk-Dinther

10.45 uur

Eucharistieviering

Berlicum/Middelrode

09.30 uur

Eucharistieviering

Loosbroek

09.30 uur

Woord- en Communieviering

Heeswijk-Dinther

10.45 uur

Eucharistieviering

za 26 dec
Tweede Kerstdag

zo 27 dec

Berlicum/Middelrode

09.30 uur

Eucharistieviering voor de hele parochie

Heilige Familie

Loosbroek

09.30 uur

Geen viering

Heeswijk-Dinther

10.45 uur

Geen viering

Loosbroek

18.00 uur

Eucharistieviering / Oudjaarsviering voor de hele parochie

do 31 dec
vr 01 jan

Berlicum/Middelrode

09.30 uur

Woord- en Communieviering

Nieuwjaar

Loosbroek

09.30 uur

Eucharistieviering

Heeswijk-Dinther

10.45 uur

Eucharistieviering

za 02 jan

Berlerode

15.00 uur

Eucharistieviering

zo 03 jan

Berlicum/Middelrode

09.30 uur

Eucharistieviering

Openbaring

Loosbroek

09.30 uur

Woord- en Communieviering

des Heren

Heeswijk-Dinther

10.45 uur

Eucharistieviering

Heeswijk-Dinther

12.00 uur

Nieuwjaarsreceptie voor de hele parochie in CC Servaes

za 09 jan

Berlerode

15.00 uur

Woord- en Communieviering

zo 10 jan

Berlicum/Middelrode

09.30 uur

Woord- en Communieviering

Loosbroek

09.30 uur

Eucharistieviering

Heeswijk-Dinther

10.45 uur

Eucharistieviering

Berlerode

15.00 uur

Woord- en Communieviering

Heeswijk-Dinther

19.00 uur

Eucharistieviering / Presentatieviering Eerste Communicanten

Berlicum/Middelrode

09.30 uur

Eucharistieviering

Loosbroek

09.30 uur

Eucharistieviering

Heeswijk-Dinther

10.45 uur

Eucharistieviering

za 16 jan
zo 17 jan
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za 23 jan
zo 24 jan

Berlerode

15.00 uur

Eucharistieviering

Berlicum/Middelrode

09.30 uur

Eucharistieviering

Loosbroek

09.30 uur

Woord- en Communieviering

Heeswijk-Dinther

10.45 uur

Eucharistieviering

za 30 jan

Berlerode

15.00 uur

Woord- en Communieviering

zo 31 jan

Berlicum/Middelrode

09.30 uur

Woord- en Communieviering

Loosbroek

09.30 uur

Eucharistieviering

Heeswijk-Dinther

10.45 uur

Eucharistieviering

za 06 febr

Berlerode

15.00 uur

Eucharistieviering

zo 07 febr

Berlicum/Middelrode

09.30 uur

Eucharistieviering

Loosbroek

09.30 uur

Woord- en Communieviering

Heeswijk-Dinther

10.45 uur

Woord- en Communieviering

za 13 febr

Berlerode

15.00 uur

Woord- en Communieviering

zo 14 febr

Berlicum/Middelrode

10.11 uur

Eucharistieviering / Carnavalsmis

Loosbroek

09.30 uur

Woord- en Communieviering

Heeswijk-Dinther

10.45 uur

Woord- en Communieviering

woe 17 febr

Berlicum/Middelrode

19.00 uur

Eucharistieviering met askruisje

Aswoensdag

Heeswijk-Dinther

19.00 uur

Eucharistieviering met askruisje

Vieringen in de abdij in de Kersttijd

Gebedstijden in de abdij

don 24 dec Kerstavond

Metten en lauden

08.00 uur

18.00 uur Kerstnachtwake, géén eucharistie

Eucharistieviering (ook via livestream)

10.30 uur

21.30 uur Nachtmis

Vespers
(altijd op weekdagen, zon- en feestdagen)

18.00 uur

De vieringen worden uitgezonden via livestream

voorganger abt Denis Hendrickx

Algemeen

vrij 25 dec Eerste kerstdag, Geboorte van de Heer
10.30 uur Eucharistieviering (Gregoriaans)
voorganger abt Denis Hendrickx
zat 26 dec Tweede kerstdag, Feest van de H. Stefanus
10.30 uur Eucharistieviering
voorganger prior Frank van Roermund
zon 27 dec Feest van de H. Familie
12.15 uur Eucharistieviering
voorganger prior Frank van Roermund
don 31 dec Oudjaarsdag
12.15 uur Eucharistieviering
19.00 uur Gebedsviering, géén eucharistie
vrij 01 jan Nieuwjaarsdag, Hoogfeest van de H. Maria
10.30 uur Eucharistieviering
voorganger abt Denis Hendrickx

Actie Kerkbalans 2021
We moeten het jaar 2020 nog afsluiten maar toch vragen
we nu alvast uw aandacht voor de Actie Kerkbalans 2021.
Kerkbalans is een landelijke campagne en een initiatief
van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in
Nederland, de Evangelische Broedergemeente en de
Oudkatholieke Kerk. Met meer dan 2000 deelnemende
kerken is het de grootste fondsenwervende actie in
Nederland.
Parochies en kerkgemeenten krijgen geen subsidie en
hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun
leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde
voor hun leden en de samenleving.
Deze kerkgemeenschappen kunnen dankzij de Actie
Kerkbalans functioneren en hun maatschappelijke
functie blijven vervullen.
De actieperiode is van 16 januari tot en met 30 januari.
Wij houden u op de hoogte via de nieuwsbrief, website,
MijnRKK-app en Facebookpagina.
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Delen smaakt naar meer

Kerstpakkettenactie

Heeswijk - Dinther - Loosbroek
Hulpdienst Lichtpunt HDL organiseert ook dit jaar weer
een kerstpakkettenactie voor de gezinnen, die moeten
leven van een uitkering.
Van 17 t/m 24 december 2020 kunt u weer uw gekregen
of zelf samengesteld kerstpakket naar de kerken in
Heeswijk-Dinther-Loosbroek brengen.
Leden van werkgroep Lichtpunt bezorgen daarna deze
pakketten bij de gezinnen, die daarvoor in aanmerking
komen.
Tussen 10.00 uur – 17.00 uur kunt u terecht in:
Dinther

Protestantse kerk

Kerkportaal

Dinther

R.K. Kerk

Kerkportaal

Loosbroek

R.K. Kerk

Kerkportaal

Heeswijk

R.K. Kerk

Mariakapel

Wij danken u bij voorbaat voor uw gulle gaven.

Net als andere jaren organiseert Adventsactie ook dit
jaar een campagne in de Advent. Adventsactie steunt nu
projecten die gericht zijn op voedselzekerheid in Congo,
in Nicaragua en op de Westbank.
In de kerken van Loosbroek en Dinther oriënteren we
ons meer specifiek op Nicaragua.
Hoewel de welvaart in Nicaragua de laatste tien jaar
aanzienlijk is verbeterd, is 70 procent van de bevolking
op het platteland nog arm. Ondervoeding is daar een
groot probleem.
Palacagüina is een van de armste en droogste gebieden.
Door de aanhoudende droogte kampen gezinnen er de
laatste jaren met een tekort aan voedsel.
Akkers leveren niet meer genoeg op om van te leven.
Door watergebrek groeit er ook te weinig gras voor het
vee. Het gevolg is dat vee wordt verkocht en akkers
worden verkleind; zo belanden de gezinnen in een
neerwaartse spiraal.

Zeker in deze zorgelijke Coronatijd zorgt een goed
gevuld kerstpakket bij de gezinnen voor een lichtpuntje.
Ook hier geldt: samen moeten we het doen!

Week van gebed 2021

#blijf in mijn liefde, online escaperoom
Komend jaar is er weer een week van gebed met als
thema: ‘blijf in mijn liefde’. Andere jaren waren we in
Berlicum/Middelrode gewend dat er een oecumenische
viering was. Vanwege alle coronamaatregelen willen we
het dit jaar anders aanpakken.
We gaan een online escaperoom spelen rondom het
thema ‘blijf in mijn liefde’ en hoe kunnen we die liefde
bevrijden; delen met anderen?
Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om met
ons mee te denken over vragen en spellen voor de
online escaperoom. Je kunt denken aan: een kruis
woordpuzzel, een knutsel opdracht, een code kraken,
alle creatieve ideeën zijn welkom.
Vind jij het leuk om met ons te mee te denken over de
inhoud stuur dan een mailtje naar:
dsberlicumrosmalen@gmail.com of naar
pastorisabel@parochieheiligeaugustinus.nl
De oecumenische escaperoom vindt plaats op vrijdag
22 januari 2021 om 19.30 uur, het wordt een spel voor
jong en oud, dus reserveer de datum alvast in je agenda.
Hartelijke groeten,
Ds. Dirk-Jan Bierenbroodspot en pastor Isabel van Baal
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Om dat te doorbreken heeft Adventsactie samen met
een lokale non-profit organisatie een project opgezet om
gezinnen in Palacagüina te leren hun moestuinen op een
duurzame manier te bewerken. Dus op een voor mens
en land gezonde manier, waardoor ze hun grond ook op
de langere termijn vruchtbaar houden. Het project komt
ten goede aan een kleine 700 mensen uit 144 gezinnen.
In de kerken van Loosbroek en Dinther houden wij op
zondag 13 december daarvoor een extra collecte.
Wij realiseren ons dat Covid-19 een rem heeft gezet op
het aantal kerkbezoekers, maar doneren kan ook op
NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, Den Haag.
Meer weten? Ga dan naar www.adventsactie.nl

Berlicum - Middelrode
Sacramentskerk, Driezeeg 38, 5258 LE Middelrode
Parochiecentrum De Rots, Kerkwijk 44, 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

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

Theo van Zoggel

71 jaar

01 sept

Antoon van der Doelen

84 jaar

08 sept

Bertha van Helvoort – Willems

68 jaar

14 sept

Adriaan van den Boom

87 jaar

Levensmiddelenactie Mercuriusplein
zaterdag 5 en 12 december 09.00 - 16.00 uur

Deze mooie actie is een samenwerkingsverband tussen
parochie Augustinus, geloofgemeenschap BerlicumMiddelrode en Vincentiusvereniging St. Michielsgestel.
Ook dit jaar houden we voor het achtste jaar op rij een
levensmiddelenactie ten behoeve van dorpsgenoten die
door omstandigheden een inkomen hebben op of onder
bijstandniveau. Van de ingezamelde levensmiddelen
wordt een kerstpakket gemaakt.
Afgelopen week is er een brief gestuurd naar alle
adressen die in onze gemeente bekend zijn bij het
Welzijnsfonds met de vraag of zij geïnteresseerd zijn in
het ontvangen van een kerstpakket en zo ja, of zij zich
dan hiervoor bij ons per mail met naam en adres willen
opgeven.

Nu is onze vraag aan u of u nog andere bewoners uit
onze gemeente kent die niet onder het Welzijnsfonds
vallen en waarvan u denkt dat een kerstpakket daar
welkom zou zijn. Met hun toestemming om naam en
adres aan ons bekend te maken kunt u een mail sturen
naar kerstpakket@vincentiusgestel.nl
Het gaat hier uiteraard om mensen met een inkomen
op bijstandsniveau of lager en die woonachtig zijn in de
gemeente Sint-Michielsgestel.
Tijdens deze twee zaterdagen wordt aan het winkelend
publiek een boodschappenbriefje uitgereikt, met de
vraag of ze een of meerdere artikelen van dit lijstje willen
kopen en doneren bij de kraam op het Mercuriusplein.
Daar nemen mensen van de organisatie de artikelen in
ontvangst en sorteren ze per artikel in dozen, zodat het
gemakkelijk is voor diegene die later de kerstpakketten
maken.
Ook is er de mogelijkheid om contant geld te doneren
in de daarvoor bestemde collectebus op het kraampje.
Van dit geld worden de artikelen die we nog te kort
komen gekocht.
Er wordt bewust gekozen voor lang houdbare artikelen
en zo gezond mogelijk. Maar het is natuurlijk ook fijn als
er wat luxe inzit zoals vis, noten, chocola of kerstkransjes.
We hopen dat deze actie door kan gaan ondanks de
coronamaatregelen. Dus houdt de berichten in de
Brug, website, digitale nieuwsbrief en MijnRKK-app
in de gaten. En anders zullen we proberen om ad-hoc
iets te regelen met de supermarkten.
Hopelijk wordt deze actie ook dit jaar een groot succes
en wordt het door het winkelend publiek en met de
medewerking van de winkeliers en vrijwilligers voor een
ieder een warme kerst.
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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

Huwelijk

Wij namen afscheid van

Op 4 september 2020 zijn in onze kerk getrouwd:
Stèphanie Hurkmans en Arjan Kusters
Wij feliciteren jullie van harte.

31-08-2020 Cyril van Boxmeer-Verhagen

76 jaar

15-09-2020 Rowena Blokx

40 jaar

Grote kranen bij de St.Servatiuskerk

07-11-2020 Ton Pouwels

Ongetwijfeld hebben velen van u allerlei kranen van
groot tot klein bij de kerk van Dinther zien staan.
Dit alles heeft te maken met een onderhoudsbeurt aan
de gehele kerk. Het gebouw wordt een keer per twee
jaar geïnspecteerd door Monumentenwacht Noord
Brabant. Als er dan een aantal urgente reparaties
noodzakelijk zijn, worden die in één fase uitgevoerd.
De regels voor het werken vanuit een werkbak aan een
telescoopkraan zijn aangescherpt en mogen nu alleen
gebeuren waar het niet anders kan. Vandaar dat er ook
grote hoogwerkers zijn ingezet.
Wat is er zoal gebeurd?
• de steuntjes van de bliksembeveiliging zijn vernieuwd
• de afzaten (schuine afdekking) op de steunberen en de
ezelsruggen op muren zijn van een beschermlaag
voorzien
• voegen vervangen van natuursteen afdekkers op de
wimbergen boven de klokken
• enkele leien zijn vervangen waarvan een op de hoogste
dakkapel van de toren
• regenwaterafvoeren zijn aangepast en voorzien van
bladvangers
• enkele ingerotte houtconstructies zijn vervangen
• metsel- en voegwerk is gerepareerd en loodwerk op
enkele plaatsen waterdicht gemaakt
Het kan gebeuren dat er in 2021 ook weer een grote
kraan aanwezig is maar dan voor het aanbrengen van
modificaties aan de antennes van de telecommunicatie.
De forse schade welke is aangebracht door de inbraak
in augustus wordt momenteel ook hersteld.
Wij hopen dat jullie allen onze kerk steeds een warm hart
toedragen en blijven steunen. Wij doen ons uiterste best
om dit Rijksmonument in stand te houden.
Mogen wij op u rekenen?
Mari van Zutphen
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18-10-2020 Trudy Sparreboom-Drooglever 92 jaar
89 jaar

Gedachtenis
Op zondag 1 november én op maandag 2 november
hebben wij twee Allerzielenvieringen gehouden in de
Sint Servatiuskerk ter gedachtenis aan de overledenen
van de geloofsgemeenschappen Dinther en Heeswijk.
Helaas konden toen alleen genodigde nabestaanden
plaatsen reserveren voor deze vieringen.
We hebben in beide vieringen opnieuw de namen laten
klinken van hen die gestorven zijn.
Gedachtenisprentje
Velen van ons hebben deze overledenen gekend. Voor
velen van ons staan hun namen in het hart gegrift. Als
tastbare gedachtenis aan hen zijn gedachtenisprentjes
gemaakt. Wij bieden u dagelijks de mogelijkheid om
achter in de kerk een of meer gedachtenisprentjes mee
te nemen. Zo blijven hun namen voortleven.
Er zijn voldoende prentjes. Loop gerust even binnen.

Heeswijk
H. Willibrorduskerk, Hoofdstraat 80, 5473 AS Heeswijk
Mailadres: heeswijk@parochieheiligeaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar: 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:
05 oktober

Bart Gevers

61 jaar

23 oktober

Henk van Driel

74 jaar

12 november Martien Langenhuijsen 72 jaar

Cuneralied
Hoogtepunt in de verering van de H.Cunera was 1895
met de ingebruikname van de nieuwe St. Willibrordus
kerk. Omstreeks 1930 was er een grote bloeiperiode van
de Cunera-verering door de inzet van de toenmalige
Norbertijner pastoors.
Twintig jaar later kreeg Heeswijk haar eigen Cuneralied
dat in de allerlaatste viering in "onze" kerk prachtig werd
gezongen door Delian Corsmit.

H. Cunera

Hoe moeilijk en zwaar het soms ook is om oude deuren
te sluiten.
Bij ieder afscheid openen zich deuren naar een nieuw
begin...
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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

Vrijwilligerswerk achter de schermen…
De Nederlandse Bisdommen hebben nieuwe systemen
aan de RK Parochies in Nederland aangeboden, die in
combinatie gebruikt kunnen worden voor het voeren
van de ledenadministratie, kerkbijdrage-administratie,
begraafplaatsadministratie en financiële administratie
op de computer.
Hierover werden voorlichtingsavonden georganiseerd
door het bisdom waaraan Cor, Toon, Wilma, Riet, Eva en
Betsy deelnamen.
Betsy Kézér doet de ledenadministratie van onze
geloofsgemeenschap.
Het overzetten van de gegevens van het oude naar het
nieuwe systeem gebeurde door professionals. Daarna
ging Betsy aan de slag met het controleren en indien
nodig aanpassen van naam- en adresgegevens van de
leden, steeds in nauwe samenwerking met Riet Bronts
en Wilma Nuijen.
En aan de hand van de gegevens in het doopboek,
waarin alle nieuw-gedoopten worden genoteerd, kon
Betsy de ledenadministratie aanvullen. Momenteel
voert zij de data in van Eerste Communie en Vormsel van
de laatste jaren bij de leden.
Soms krijgt Betsy verhuizingen rechtstreeks van leden
door of ze krijgt deze door via SILA (Stichting Interkerke
lijke Ledenadministratie). Dit is een koppelcentrum
tussen burgerlijke gemeenten en kerkgenootschappen.
Betsy controleert of de wijzigingen automatisch en goed
zijn gebeurd in haar administratie.
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Wilma Nuijen doet de administratie voor onze begraaf
plaats in het programma DocBase op de computer.
In dit systeem staan alle graven geregistreerd: het
nummer van het graf, wanneer het graf is opgericht, de
rechthebbende van het graf met de contactgegevens, de
duur van de grafrechten. Deze worden voor minstens
20 jaar betaald. Zij ziet op de computer wanneer die
periode ten einde loopt en schrijft dan tijdig de recht
hebbende aan of er verlenging gewenst is van 5 of 10
jaar.
Het reglement voor de begraafplaats voor de gehele
Augustinusparochie is onlangs aangepast na enkele
overleggen, waarbij Wilma en Ria aanwezig waren.
Bij een overlijden krijgt Wilma een bericht van de uit
vaartonderneming als er een viering in de kerk gewenst
is of een rustplek op de begraafplaats.
Zij verstuurt nadien de factuur van de kosten van de
afscheidsviering(en) in de kerk en van de grafrechten
naar de uitvaartonderneming waarna deze ze tezamen
met hun factuur doorstuurt naar de familie.
Wilma verzorgt tevens de financiële administratie van
onze geloofsgemeenschap op de computer: boeken van
het kas- en bankboek in het programma Exact Online.
Ook int Wlma samen met Riet en Toon de bijdragen van
de actie Kerkbalans: Riet zet de ontvangen bedragen in
de ledenadministratie van Docbase. Deze worden dan
gekoppeld aan Exact Online, zodat Wilma de bedragen
kan innen. Toon stuurt de opdrachten naar de bank.

Doopvoorbereiding
Voor ouders die hun kind willen laten dopen zijn er in
onze parochie regelmatig voorbereidingsavonden.
Voor meer informatie kunt u zich altijd wenden tot het
secretariaat van een van de locaties of bij het centrale
parochiesecretariaat.

Eerste Communie

Vormsel

Nadat we vorig schooljaar helaas geen Eerste Communie
hebben kunnen vieren met de communicanten van
2019-2020 zijn we dit jaar toch van start gegaan
met een nieuwe groep communicanten.
Deze groep heeft er inmiddels al een leuke activiteit
opzitten. Op zondag 27 september was er in het bos bij
Kasteel Heeswijk een heuse vossenjacht georganiseerd
voor de kinderen.
In het bos zaten allerlei Bijbelse figuren. De kinderen
liepen in groepjes rond en kwamen langs alle figuren die
op hun beurt een verhaaltje vertelden over wie zij waren
en wat zij deden.
Het was een gezellige en leerzame middag voor de
communicanten en ouders. Iedereen kwam enthousiast
terug op de verzamelplaats waar we op gepaste afstand
nog wat dronken en nakletsten.

Op zaterdag 7 november werden 25 jongeren uit onze
parochie gevormd in de Sint Servatiuskerk in Dinther
door Joe Michael, deken van het dekenaat Veghel / SintOedenrode. Door de nieuwe maatregelen rond corona
hadden we gekozen voor 2 vieringen. De eerste groep
werd om 16.00 uur gevormd en de tweede groep om
19.00 uur.

De 'oude' groep pakt dit jaar de weg naar de communie
weer opnieuw op. De groep komt gemiddeld één keer
in de maand bij elkaar samen met Pastor Isabel. Zij
heeft voor hen een nieuw en op hun bijzondere situatie
passend programma gemaakt, zodat ze toch bezig zijn
met hun Eerste Communie. Zij bespreken met elkaar
Bijbelverhalen en knutselen hierbij. In maart sluiten ze,
bij het maken van de palmpaasstokken, aan bij de
nieuwe groep communicanten.
De komende tijd staan er nog mooie bijeenkomsten op
de planning. We hopen dat deze allemaal door kunnen
gaan.

Nadat de voorbereiding op het vormsel een tijdje stil
heeft gestaan, hebben de jongeren de draad weer op
gepakt met een escaperoom in de kerk van Middelrode.
Daar hebben ze gezamenlijk allerlei puzzels opgelost
gebaseerd op bijbelverhalen.
Daarnaast hebben ze verder gewerkt aan het vormsel
project tijdens een bijeenkomst in de Wis.
Voor de vormelingen, die in 2021 gevormd worden, zijn
de informatieavonden gehouden. We hebben tot nu toe
10 aanmeldingen ontvangen. De eerste bijeenkomst was
op woensdag 4 november om 15.00 uur in de Rots in
Berlicum. Er werd een start gemaakt met het vormsel
project, waarbij uitleg gegeven werd over wat het
vormsel inhoudt en werd er verteld dat er elke les ook
iets creatiefs of actiefs gedaan wordt.
Wil je ook meedoen, dan ben je van harte welkom.
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

Van de redactie
Bij het ter perse gaan van deze uitgave
(half november) 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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Biechtstoel Dinther

Biechtstoel Heeswijk

Biechtstoel Loosbroek

Biechtstoel Middelrode

