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Kerkbalans 2021

Geef vandaag voor de kerk van morgen

’s-Hertogenbosch, 30 november 2020

Broeders en zusters,

Sinds maart is ons land in de ban van het coronavirus. De gevolgen zijn groot. Niet alleen medisch maar ook
sociaal en economisch. Vanzelfsprekend hebben ook de parochies binnen ons bisdom te maken met de gevolgen
van het virus. De liturgie kan maar in beperkte kring worden gevierd en veel ontmoetingen en vergaderingen zijn
uitgesteld.
Veel parochianen lijden door de pandemie. Natuurlijk vooral als dierbaren ziek worden of aan het virus sterven.
Maar er is ook sprake van een toename van eenzaamheid. Veel ondernemers en werknemers vrezen voor de
toekomst van hun bedrijf of baan.
Ondanks alle beperkingen hebben veel parochies creatief op de crisis ingespeeld. Ik ben daar de pastorale teams
en besturen uitermate dankbaar voor. Gelukkig kan de moderne techniek de pastores helpen om met hun mensen
in contact te blijven.
Door een mail of telefoontje kan de eenzaamheid van een zieke of alleenstaande worden doorbroken. Maar ook
door het aanleggen van een livestream zodat de gelovigen de liturgische vieringen vanuit de kerk thuis kunnen
volgen. Ik denk dan niet alleen aan de zondagse vieringen maar ook aan uitvaarten en huwelijken. Veel parochies
merken hoe blij en dankbaar parochianen daarvoor zijn.
U zult begrijpen dat sinds maart de financiën van onze parochies erg onder druk staan. De collectes hebben veel
minder opgebracht.
En vaak zijn er extra kosten gemaakt. Het aanleggen en onderhouden van een goede livestream betekent voor een
parochie een flinke kostenpost.
Als bisschop wil ik alle katholieken van het bisdom dan ook vragen de komende Kerkbalans 2021 extra te
ondersteunen.
Juist in deze coronacrisis beseffen wij dat wij elkaar ontzettend hard nodig hebben. Onze parochies bieden mensen
geestelijke en diaconale ondersteuning.
Juist nu is samen parochie zijn een belangrijke opdracht. Dat vraagt om inzet van mensen als kerkelijk vrijwilliger.
Maar dat vraagt ook om een stabiel financieel fundament. Alleen als katholieken het geloof van hun doopsel leven
en de parochie geldelijk gezond houden, hebben onze geloofsgemeenschappen een goede toekomst.
Ik doe daarom een dringend beroep op u om elkaar in de parochie te helpen en uw geloofsgemeenschap ook
financieel royaal te ondersteunen. Bij voorbaat veel dank!

In Christus verbonden,

Gerard De Korte, Bisschop van ’s-Hertogenbosch.
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Immuniteit
We prikken! We staan aan het begin van het herstel na de
pandemie. We krijgen hoop dat we deze zware tijd achter ons
kunnen laten. Maar zover is het nog niet…
Met het vaccineren tegen Covid-19 hopen we immuniteit op
te bouwen: persoonlijk maar zeker ook gemeenschappelijk,
groepsimmuniteit. We volgen de cijfers op de verschillende
media, we halen hoop uit iedere meevaller. We zijn blij als de
besmettingscijfers dalen. We zijn het ook ‘zat’. Er zijn zelfs
mensen die de regels aan hun laars lappen. Het is moeilijk om
consequent te blijven en de restricties te volgen.
Immuniteit: het wil zeggen dat je immuun bent voor het
virus. Dat is geruststellend en het geeft adem. Je voelt je veilig.
Zal het ook nieuwe mogelijkheden brengen? Ik denk dat dit de
uitdaging is. In deze coronatijd voelen we allemaal de waarde
van het ‘samen’. Nu je teruggewezen wordt naar je eigen ‘bub
bel’, je eigen eilandje, snakken veel mensen naar contact.
Ouderen, en zeker ook jongeren die zo gewend zijn om met
elkaar op te trekken. Vriendenclubs hebben het moeilijk. Door
het gemis word ook het verlangen naar ‘samen’ schrijnend
gevoeld.
Niet immuun
Gelukkig dat we niet immuun zijn voor het ‘samen’! Gelukkig
dat we ons niet neerleggen bij een onvruchtbare immuniteit.
Gelukkig dat we blijven zoeken naar verbinding. Misschien nu
meer dan toen alles nog op rolletjes liep.
In onze parochie zijn er tal van initiatieven ontwikkeld, zoals
de veelvuldige nieuwsbrief, de activiteiten rond Kerstmis, de
‘teams-vieringen’ (via de social media), telefonische contacten.
Het brengt mij op een andere manier terug bij waar het Jezus
ook om gaat. Hij wil mensen bijeenbrengen. En dat is heel
basaal. Ik merk dat ons geloof eigenlijk heel eenvoudig en ook
‘aards’ is. Soms zijn grote projecten nodig en moeten we
mondiaal denken. Dat is goed. Tegelijkertijd dienen we niet te
vergeten dat alle veranderingen, verbeteringen, nieuwe
initiatieven, ergens heel klein beginnen. Misschien wel in ons
eigen dorp. Wie weet. Misschien wel dat ik eraan meewerk of
zelfs er mee begin. Wie weet?!
Velen zien de moeilijkheden, de belemmeringen van deze
pandemie-tijd. Dat is realiteit. Maar het zijn ook evenzovele
uitdagingen waarin we de waarde van ons vertrouwen, van
ons geloof, kunnen laten zien...aan elkaar.
Joost Jansen, pastoor
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Aan de inhoud wordt de grootst mogelijke
zorg besteed, maar de ervaring leert dat
fouten nooit helemaal zijn te voorkomen.
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Samen zijn
Nooit, maar dan ook helemaal nooit, had ik het idee, toen
we in de laatste klassen van de lagere of middelbare
school zaten, dat ik het nog ooit zou missen! Géén haar
op mijn hoofd! En nu, en nu, mis ik het! Natuurlijk, het
komt ook door de periode waarin we nu leven. Bijna geen
sociale contacten, geen mensen ontmoeten, afstand
houden!
En nu, en nu, mis ik zelfs het samen bidden! Met zijn allen
aan de keukentafel bij de warme kachel. Ons Moeder
stopte sokken, terwijl ons Vader het rozenhoedje voor
bad. Wij, 4 van die levenslustige jongens, ons zusje was
jonger en lag al op bed, probeerden we, met eerbied en
aandacht, die eindeloze cadans van weesgegroetjes,
afgewisseld met het Onze Vader en als finale “Het bid
voor ons”, voor al die heiligen, te volgen. Dat lukte niet
altijd maar een stevige stemverheffing tijdens het 30ste
weesgegroetje bracht ons weer bij de les. Toen vonden
we het saai en nu? Nu mis ik het samen zijn bij die warme
kachel en de keukentafel. Ook het bidden van al die
weesgegroetjes, waardoor je toch aan al die zaken dacht
die echt belangrijk zijn in het leven. Voor even die rust
met elkaar samen. Natuurlijk vergaten we dat al na 5
minuten als we weer met elkaar aan het donderjagen
waren en onze vader dreigde dat hij met de klomp naar
boven zou komen!
Ik mis het samen zijn bij het afscheid van onze dierbare
overledenen nu! Natuurlijk zijn de live verbindingen een
mooie oplossing! Maar toch. Het samen zijn in een vol
gepropte kerk of crematorium, waar het ruikt naar leven
en dood en tranen van verdriet. Troost zoeken bij elkaar
en samen het weesgegroet, het Onze Vader hardop
bidden en in stilte luisteren naar het Panis Angelicus is
toch wat anders. En daarna samen bij een kopje koffie
en een broodje, herinneringen ophalen geeft ondanks
de droefenis van het moment weer een goed gevoel.
Ik mis het binnen druppelen van alle mensen door die
grote kerkdeuren. Het samen zijn op de harde eiken
kerkbanken en de reuk van de wierook die langzaam
omhoog kringelt. Ik mis de bijbelse woorden van de
pastoor, afgewisseld door orgelspel en het gezang van
het koor. Ik mis de zonnestralen die door het glas in lood
een kleurenpalet over al die vertrouwde kerkgangers
strooien. Ik mis het mijmeren onder de preek over de
voorbije en de komende week. Ik mis het samen bidden
en het praatje op het kerkplein.
Laten we nu dan maar rond onze eigen keukentafel een
kaarsje aansteken en bidden dat het moment van samen
zijn, waar en hoe dan ook, weer vlug mag komen.
En tot slot: met SAMEN ZIJN word je zelfs de Slimste Mens
van Nederland.
Nico van Doorn
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Onder de toren...
Ze heeft als redactielid van het parochieblad al menig
vrijwilliger in deze rubriek in het zonnetje gezet. Dit keer
is de beurt aan haar zelf!
Voor mij zit Truus Wagenaar. Truus is getrouwd met
Karel en samen hebben ze 2 dochters en 4 kleinkinderen.
Truus draait al zo'n 30 jaar mee als vrijwilligster in de
geloofsgemeenschap Berlicum-Middelrode. Zij is onder
andere betrokken bij de vastenactie, het secretariaat,
het parochieblad en al 8 jaar de motor achter de levens
middelenactie.
Veel werk zul je denken. Zeker omdat ze het ook heel
lang naast haar werk bij Laverhof en de mantelzorg voor
haar moeder heeft gedaan. Maar volgens Truus valt het
heel erg mee. Soms is het wat drukker, maar als je een
fijn groepje mensen om je heen hebt, gaat dat allemaal
prima. Truus is een echte doener en blijft bescheiden.
Iets bedenken en regelen achter de schermen geeft haar
de nodige voldoening. Ze hoeft niet zo nodig op de
voorgrond te staan.
Van de levensmiddelenactie kan ze ontzettend genieten.
Ze houdt van het contact met de mensen. Dat is voor
haar het échte kerkgevoel op straat. Zó hoort de geloofs
gemeenschap te zijn. Proberen iets voor een ander te
kunnen doen, kijken wat iemand nodig heeft. Die maat
schappelijke kant vindt ze heel erg belangrijk.
Vandaar dat ze ook graag tijd vrij maakt om te helpen bij
het Eetpunt in de Moerkoal en de Stichting Hart van
Berlerode die zorgt voor een extraatje voor de bewoners
van Berlerode.
Eind vorig jaar heeft Truus afscheid genomen van het
parochieblad. Ze wilde graag tijd vrij maken voor andere
hobby’s waaronder bridgen en mooie routes fietsen
samen met haar man.
Truus, ontzettend bedankt voor je inzet en creativiteit al
die jaren! Wij hopen dat je samen met je man Karel nog
een mooie toekomst in goede gezondheid tegemoet
mag zien.

KERKEN IN CORONATIJD
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Kerstpakkettenactie Lichtpunt
De 15e kerstpakkettenactie van hulpdienst LICHTPUNT
was weer een groot succes!
Aan de oproep om het SAMEN te doen, hebben vele
inwoners uit HDL gehoor gegeven. Tientallen gekregen
of zelf samengestelde kerstpakketten zijn klaargemaakt.
Vlak voor Kerst is Lichtpunt HDL mede ondersteund door
bijzondere giften van particulieren (o.a. Lions club de
Meierij). Daarvoor spreken we als hulpdienst Lichtpunt
van HDL onze enorme waardering en dank uit.
Ook dank aan al onze leden van LICHTCIRKEL, die het
hele jaar klaar staan om mensen te helpen aan huisraad,
kleding, fietsen etc. en met vervoer naar het ziekenhuis
en klusjes in en om huis.
Door uw loyaliteit en betrokkenheid is de Kersttijd bij
vele mensen wat prettiger verlopen. Wij blijven geloven
in mensen, die door omstandigheden in een moeilijke
situatie zijn gekomen en een krappe beurs hebben, door
hen maatschappelijk en met de eerste levensbehoeften
te ondersteunen. Deze en alle kwetsbare mensen ver
dienen steun. Wij geven hen steun door met hen op te
trekken en hen te begeleiden. "Ieder mens telt"
Uw gedachten van "arm naar warm" steunt onze mensen
zeer, waarbij we in vertrouwen de zelfredzaamheid en
eigen kracht mede richting geven.
Paaspakketten
Wij hopen, dat we dit jaar ook weer een Paaspakketten
actie kunnen organiseren.
Als Corona het toestaat gaan we enkele weken vóór
Pasen levensmiddelen inzamelen bij de supermarkten
in HDL. De leden van hulpdienst Lichtpunt gaan de
Paaspakketten daarna bezorgen bij de gezinnen die
daarvoor in aanmerking komen.
Nogmaals hartelijk dank voor uw medewerking voor de
acties van Lichtpunt, want zonder uw hulp zou het nooit
lukken om er zo’n succes van te maken.

Een ontmoeting
Enige tijd geleden kwam ik een pater Marist tegen (dat
is een lid van een religieuze congregatie) van 93 jaar oud.
Hij was pas terug van de Salomonseilanden in de Stille
Zuidzee waar hij zestig (60!) jaar missionaris was
geweest. Hij was daar graag gebleven om er te sterven
maar zijn gezondheid liet het niet toe en men heeft hem
gevraagd terug te komen naar Nederland.
Ik kwam in gesprek met hem. Boeiend.
Heel bewogen vertelde hij me dat het leven van de
mensen daar wordt bepaald door de vele geesten die
overal – in hun beleving – rondwaren. Boomgeesten,
zeegeesten, onbestemde krachten die de mensen van
de Salomonseilanden overal menen te zien. Vroeger
zouden we gesproken hebben van afgoden, zij worden
geplaagd door deze geesten. Het resultaat is hetzelfde:
onvrijheid.
En de pater: de boodschap van Jezus bevrijdde deze
mensen, het is een Blijde Boodschap. Een Blijde Bood
schap (we noemen dit ook ‘evangelie’) is bedoeld om
mensen vrij te maken. Ik dacht: die krachten die mensen
onvrij maken zijn er nog steeds, ook hier in Nederland.
Verslaving alom. Denk eens aan de verslaving aan de
smartphone. Soms kan men zich niet losmaken van dat
apparaatje en is men afwezig terwijl de groep waarin je
bent geanimeerd aan het praten is. Ook hier: dat verhaal
van Jezus kan je vrij maken.
Die oude pater van 93 van de Salomonseilanden heeft
mij weer de ogen geopend voor hier in Nederland.
Joost Jansen
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Ik merk dat ik blij ben en een warm gevoel heb door al
deze betrokken vrijwilligers die hun beste beentje voor
zetten. Zeker in deze bijzondere periode van corona.
Steeds creatief zoeken naar de mogelijkheden die er zijn.
Je gaat er op zo’n moment samen voor! Dank jullie wel!

Vele handen

___

Licht werk

Wat vliegt de tijd!
De feestdagen zijn al weer lang voorbij en we zijn gestart
met een nieuw jaar. Een jaar waarin er weer hoop is, dat
we over enige tijd elkaar weer in de armen kunnen
sluiten. Hoop, dat we ook letterlijk weer dicht bij elkaar
kunnen zijn. Zonder de angst dat we elkaar ziek maken.

Respect ook voor vrijwilligers die door omstandigheden
aan moeten geven dat ze even geen werkzaamheden
kunnen doen voor de parochie omdat ze bijvoorbeeld
in quarantaine moeten. Soms wil je hen zo graag helpen
maar kan het echt even niet. Hun betrokkenheid is even
groot en het voelt toch als samen. Dank jullie wel!
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen om de werkzaam
heden zo veilig mogelijk te doen, zijn er toch vrijwilligers
getest en positief bevonden met het Coronavirus.
Van harte beterschap gewenst aan al degenen die de
afgelopen periode ziek geweest zijn of nu nog ziek zijn.

De afgelopen periode hebben vele vrijwilligers hun
handen uit de mouwen gestoken. De mogelijkheden die
er ondanks de lockdown waren rondom het vieren van
kerstmis, hebben zij weten te benutten.
Alle locaties waren sfeervol versierd door de kerststal
groepen en de bloemsiergroepen. Door de strenge
lockdown waarbij alle winkels dicht gingen, moest er snel
gereageerd worden om net op tijd bloemen en planten
te krijgen. Ook de bezoekgroep moest snel schakelen
om de mensen ook dit jaar weer te kunnen voorzien van
hun kerstpresentje: zij moesten de presentjes eerder
dan afgesproken was op komen halen.
En ook de levensmiddelenacties hebben weer plaats
gevonden en alles werd corona-proof georganiseerd.
Op eerste en tweede kerstdag zijn er kerken open ge
weest en daar hebben een aantal vrijwilligers ‘wacht’
gelopen om de mensen te ontvangen. Uiteraard is gelet
op alle coronamaatregelen. Anderen zijn jurylid geweest
bij de kleurwedstijd.
Parochiecentrum De Rots vond een aantal vrijwilligers
om de kerststal op te bouwen voor de kerststalroute. Er
werd een vrijwilliger gevonden die een gratis kerstboom
kwam leveren daarvoor. Eveneens waren er vrijwilligers
die de boom mee versierden. En vrijwilligers die mooie
kerststukjes maakten. Door de sluiting van De Rots zijn
er in de afgelopen periode maar weinig vrijwilligers ge
weest maar het was wel gezellig en sfeervol gemaakt
voor wie er moesten zijn vanuit hun vrijwilligersfuncties.

Bloemsiergroep Berlicum/Middelrode
De afgelopen periode ben ik druk bezig geweest met het
invoeren in de computer van alle taken die onze vrijwil
ligers doen in de parochie H. Augustinus. Dat gebeurt in
ons administratieve, beveiligde systeem in DocBase,
waar alle leden van onze gemeenschappen in vermeld
staan. Uiteraard is i.v.m. de privacy dit systeem maar
door enkele aangewezen personen toegankelijk.
Zonodig kunnen we die mensen inschakelen wanneer
we gericht vrijwilligers willen benaderen. Met dank aan
degenen die alle informatie aangeleverd hebben!
Ik ben rond kerstmis enkele weken vrij geweest. Toen ik
op 11 januari weer startte, trof ik een fijne verrassing:
alle versierselen waren weer opgeruimd! Daardoor kon
ik ook meteen de draad weer oppakken en kan nu aan
de slag met nieuwe uitdagingen die er liggen. Volgende
keer meer daarover.
Petra van Rijsingen
Coördinator parochiecentrum en vrijwilligers 06-21271389
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Overzicht vieringen Parochie Heilige Augustinus
De vieringen in de Goede Week en met Pasen zijn wel opgenomen, maar of ze doorgang vinden is door de
lockdown nog onzeker. Dit geld voor alle vieringen in dit rooster.
Houd daarom de website, Facebook, de digitale nieuwsbrief en de kerkberichten in weekblad De Brug goed
in de gaten.
woe 17 febr

Berlicum/Middelrode

19.00 uur

Eucharistieviering / Aswoensdag

begin van de 40-dagentijd

Heeswijk-Dinther

19.00 uur

Eucharistieviering / Aswoensdag

zo 21 febr

Berlicum/Middelrode

09.30 uur

Woord- en Communieviering

1e zondag van de 40-dagentijd

Loosbroek

09.30 uur

Eucharistieviering

Heeswijk-Dinther

10.45 uur

Eucharistieviering

za 27 febr

online viering

19.00 uur

Gezinsviering hele parochie

zo 28 febr

Berlicum/Middelrode

09.30 uur

Eucharistieviering

2e zondag van de 40-dagentijd

Loosbroek

09.30 uur

Woord- en Communieviering

Heeswijk-Dinther

10.45 uur

Eucharistieviering

vr 05 mrt

Heeswijk-Dinther

19.00 uur

Gebedsdienst / Wereldgebedsdag

zo 07 mrt

Berlicum/Middelrode

09.30 uur

Eucharistieviering

3e zondag van de 40-dagentijd

Loosbroek

09.30 uur

Woord- en Communieviering

Heeswijk-Dinther

10.45 uur

Woord- en Communieviering

Berlicum/Middelrode

09.30 uur

Woord- en Communieviering

zo 14 mrt
4e zondag van de 40-dagentijd

zo 21 mrt
5e zondag van de 40-dagentijd

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

zo 28 mrt

Berlicum/Middelrode

09.30 uur

Eucharistieviering

Palmzondag

Loosbroek

09.30 uur

Woord- en Communieviering

Heeswijk-Dinther

10.45 uur

Eucharistieviering

di 30 mrt

Heeswijk-Dinther

19.00 uur

Boeteviering hele parochie

do 01 apr

Berlicum/Middelrode

19.00 uur

Eucharistieviering

Witte Donderdag

Heeswijk-Dinther

19.00 uur

Eucharistieviering

vr 02 apr

Berlicum/Middelrode

15.00 uur

Kruisweg

Goede Vrijdag

Loosbroek

19.00 uur

Passieviering

Heeswijk-Dinther

19.00 uur

Passieviering

za 03 apr

Heeswijk-Dinther

20.00 uur

Paaswake voor de hele parochie / Stille Zaterdag

zo 04 apr

Berlicum/Middelrode

09.30 uur

Eucharistieviering

Pasen

Loosbroek

09.30 uur

Eucharistieviering

Heeswijk-Dinther

10.45 uur

Eucharistieviering

ma 05 apr

Berlicum/Middelrode

09.30 uur

Eucharistieviering

Tweede Paasdag

Heeswijk-Dinther

10.45 uur

Eucharistieviering
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zo 11 apr

Berlicum/Middelrode

09.30 uur

Woord- en Communieviering

Beloken Pasen

Loosbroek

09.30 uur

Eucharistieviering

Heeswijk-Dinther

10.45 uur

Eucharistieviering

Berlicum/Middelrode

09.30 uur

Woord- en Communieviering

Loosbroek

09.30 uur

Viering Eerste Heilige Communie

Heeswijk-Dinther

11.30 uur

Viering Eerste Heilige Communie / groep 2019-2020

zo 18 apr

zo 25 apr

Berlicum/Middelrode

09.30 uur

Viering Eerste Heilig Communie

Loosbroek

09.30 uur

Woord- en Communieviering

Heeswijk-Dinther

11.30 uur

Viering Eerste Heilige Communie / groep 2020-2021

Berlicum/Middelrode

09.30 uur

Eucharistieviering

Loosbroek

09.30 uur

Woord- en Communieviering

Heeswijk-Dinther

10.45 uur

Woord- en Communieviering

ma 03 mei

Berlicum/Middelrode

19.00 uur

Rozenkransgebed in de Rots

di 04 mei

Loosbroek

19.00 uur

Mariaviering

zo 02 mei

zo 09 mei

Berlicum/Middelrode

09.30 uur

Woord- en Communieviering

Moederdag

Loosbroek

09.30 uur

Eucharistieviering

Heeswijk-Dinther

10.45 uur

Eucharistieviering

Wanneer in Zorgcentrum Berlerode weer gevierd mag worden, dan is dat altijd op zaterdag om 15.00 uur.
Het is een eucharistieviering of een woord- en communieviering, gekoppeld aan de viering op zondag in
Middelrode.

Brieven voor gevangenen

Gebedstijden in de Abdij

Berlicum/Middelrode

Metten en lauden zondagen

08.00 uur

Metten en lauden weekdagen

07.00 uur

Eucharistieviering zondag (ook via livestream) 10.30 uur
Eucharistieviering weekdagen

12.15 uur

Vespers elke dag

18.00 uur

Van de redactie
Bij het ter perse gaan van deze uitgave
(begin februari) 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 de dan
geldende regels.

Bij de goede nieuwsberichten van Amnesty International
uit 2020 zat een bericht over de vrijlating van Joaquin
Ayeto uit Equatoriaal Guinee, voor wie wij in de kerken
in Berlicum in september 2019 brieven schreven.
Hij is vrijgelaten in februari 2020.
Tijdens een bijeenkomst van de sociaal-democratische
oppositiepartij gaf de president opdracht om hem vrij te
laten. Ayeto is lid van deze partij.
Na zijn vrijlating bedankte Joaquín Elo Ayeto Amnesty:
‘Ik hoorde wat jullie allemaal voor mij hebben gedaan en
ik wil Amnesty International bedanken voor de immense
inspanningen die tot mijn vrijlating hebben geleid.’
De schrijfgroep Amnesty International Berlicum wil dit
bericht graag aan de briefschrijvers melden.
Elke twee maanden zijn er in de kerken van Berlicum
voorbeeldbrieven beschikbaar die iedereen zelf kan
versturen.
Zie voor meer informatie:
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie.
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Geldinzameling in de 40-dagentijd

Bijzondere actie met en voor Solidair met India
vanwege jarige Norbertijnenorde
Samen met anderen
In samenwerking met de andere parochies die op een
bijzondere manier verbonden zijn met de orde van de
Norbertijnen ondersteunt de Augustinusparochie dit
jaar in de veertigdagentijd een diaconaal project dat is
aangedragen door de stichting Solidair met India. Deze
stichting heeft haar wortels in de Abdij van Berne.
De ondersteuning van het diaconale project in India is
een passend cadeau van de Augustinusparochie aan de
Norbertijnenorde die dit jaar haar 900-jarig bestaan
viert.
Zelfvoorzienend worden
Solidair met India ondersteunt concrete ontwikkelings
projecten op het gebied van educatie, gezondheidszorg
en sociale voorzieningen. De projecten richten zich echt
zelden op enkel één van deze vlakken. Want wat heb je
aan scholing als je honger hebt? En hoe kun je werken
als je ziek bent?
Het project dat onze parochie ondersteunt heet:
“Armoedebestrijding door inkomensgenererende
activiteiten op het platteland van Jabalpur / Jamtara”.
Meer concreet
In de deelstaat Madhya Pradesh is Jamtara de plaats
waar de abdij van de Norbertijnen is gevestigd. Jabalpur
is een nabijgelegen stad. De levensstandaard van de
mensen in de dorpen op het platteland met name in
Jamtara is erg laag als gevolg van de grote werkloosheid.
De mensen leven in armoedige omstandigheden.
Daardoor hebben zij een gebrek aan eten en verkeren
zij in een slechte gezondheid. Zij hebben geen financiële
middelen om kleinschalige activiteiten te ontplooien,
waarmee zij inkomsten genereren en zelfvoorzienend
kunnen worden. Inkomensgenererende activiteiten
zorgen ervoor dat mensen kunnen gaan werken en zelf
inkomsten kunnen verwerven. Daarmee verbeteren hun
financiële situatie en levensomstandigheden.
Materialen én ondersteuning
Via het project worden 45 personen (6 families en 11
individuele personen) geholpen bij het opzetten van
activiteiten, zoals het starten van kleine winkels en een
schoonheidssalon; reparatie van mobiele telefoons; de
aanschaf van naaimachines en verhuurmaterialen voor
evenementen. Met het projectbudget worden zowel
materialen aangeschaft als ondersteuning verleend bij
de opzet en uitvoering van de activiteiten.
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Tevens wordt dit ingezet voor de organisatie en voor de
monitoring van dit project door de Norbertijnen van de
abdij van Jamtara, onder leiding van Fr. Antony Samy.
De looptijd van het project is 6 maanden en de totale
kosten ervan bedragen 22.800 euro.
Van dit bedrag wordt gelukkig 11.300 euro gedekt door
een lokale bijdrage. Het dan resterende bedrag van
11.500 euro hoopt Solidair met India te verkrijgen via het
project in de 40-dagen tijd van de norbertijner parochies.
Wij gaan ervoor!
Meer informatie
Een interview met de vorige directeur Joke van Zutphen
en de nieuwe directeur Anja Bekkers van de stichting
Solidair met India getiteld “India 20 jaar teruggeworpen
in de tijd door corona, hulp uit Heeswijk-Dinther dus
harder nodig dan nooit” is te vinden in het Brabants
Dagblad van 7 december 2020. Verder treft u als bijlage
van dit parochieblad een folder met informatie en een
envelop aan.
Draagt u dit project een warm hart toe?
Maak dan een bedrag over naar bankrekeningnummer
NL18 RABO 0120 1106 60 onder vermelding van project
40-dagentijd Augustinusparochie.
Of stop uw bijdrage in de envelop en deponeer die in de
bus in een van de kerken van onze parochie of bij het
parochiesecretariaat.
Alvast hartelijke dank voor uw bijdrage waarmee wij de
wereld weer een beetje beter kunnen maken.

Nadere informatie kunt u vinden op:
www.solidairmetindia.nl
www.solidairmetindia.nl/nieuws (uit Brabants Dagblad)
www.abdijvanberne.nl/start-900-jarig-jubileum-norbertijnen

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

Ter nagedachtenis aan Joke Loeffen

Voor wie de klokken luidden...
04 nov 2020 Marianne Knippenburg-v. Wijk

63 jaar

17 nov 2020 Henk Geurtsen

78 jaar

19 nov 2020 Annemie Oerlemans-v. Roessel

74 jaar

02 dec 2020 Jos Beurskens

92 jaar

13 dec 2020 Piet Stroucken

87 jaar

22 dec 2020 Gerda v. Eck-v.d. Mark

84 jaar

08 jan 2021 Toon van Uden

91 jaar

Vastenactie anders
In het kader van het 900 jarig bestaan van de
Norbertijnen wordt de 40 dagentijd gebruikt om actie te
voeren voor een project van Solidair met India. Zie het
artikel op bladzijde 10 in dit parochieblad.
Bij dit parochieblad zijn een folder en envelop gevoegd
om te gebruiken voor de vastenactie. Om te doneren
staat er een bus in de kerk en de enveloppen kunnen
ook in de brievenbus bij De Rots en bij de kerk ingeleverd
worden.

Als aanhef op het gedachtenisprentje staat de volgende
spreuk: “Achter iedere traan van verdriet schuilt een
glimlach van herinnering”.
Deze spreuk typeert Joke zoals ze in het leven stond.
Haar levenshouding was een houding van positiviteit en
behulpzaamheid. Waar Joke kwam ging er een sfeer van
blijheid rond. Ze was door haar vriendelijkheid en
openheid voor haar gezin en voor anderen een stralend
middelpunt.
Jarenlang hebben wij haar in de Parochiële bezoekgroep
als een stuwende kracht mogen ervaren. Met aandacht
en medeleven bezocht zij de kwetsbare mensen in onze
geloofsgemeenschap.
Als notuliste van deze bezoekgroep zorgde zij voor de
verslagen van onze bijeenkomsten. Zij zorgde samen
met een ander lid van onze groep voor de kerst- en
paasattenties van de mensen die wij vanuit onze groep
bezochten.
Ook al was er nog zulk groot verdriet, met een troostend
woord wist zij mensen te troosten.
Dit deed zij met een glimlach op haar gezicht. Zij was een
mens om van te houden.

Jubilarissen Gemengd Koor Berlicum
2020 telde een tweetal jubilarissen bij het Gemengd Koor
Berlicum.
Harry Steenbergen vierde zijn 25-jarig jubileum en Miep
van Zoggel haar 40-jarig jubileum.
Voor beiden een heel mooie mijlpaal en daarom zijn zij
eind november, ten tijde van het Ceciliafeest, thuis in het
zonnetje gezet door penningmeester Nelly Meulendijk
en door secretaris, tevens plaatsvervangend voorzitter,
Harry van de Veerdonk.
Harry kreeg de zilveren eremedaille van de Gregorius
Vereniging en Miep de gouden eremedaille. Tevens
kregen zij van Nelly de Gregoriusspeld opgestoken.
Harry en Miep, van harte gefeliciteerd met deze mooie
jubilea en we hopen natuurlijk van harte dat jullie nog
lange tijd lid van het koor mogen blijven!
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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

Onze dopelingen zijn
22 november 2020

Sjoerd Vermeulen

20 december 2020

Julian Verhoeven

27 december 2020

Liam Hooijmans

Kerstmis in coronatijd

Geen nachtmis, slechts maximaal 30 kerkgangers in de
vieringen van eerste en tweede kerstdag. Mensen met
mondkapjes. Een tijd met veel beperkingen, maar toch
kwamen er in totaal zo'n 160 mensen naar de kerststal
kijken om dit keer op deze manier het feest van Kerstmis
te kunnen beleven. Dat kon dankzij de inzet van de
kerststalwachters van Gilde St Barbara.

Welkom in onze geloofsgemeenschap.

Wij namen afscheid van
06 dec 2020 Jos van Grinsven

92 jaar

16 jan 2021 Louis van Zutphen

84 jaar

21 jan 2021 Joke Dortmans-van den Akker

87 jaar

27 jan 2021 Cor van Lamoen

93 jaar

31 jan 2021 Piet van den Berg
Mogen zij voortleven in vrede en geluk bij God.

92 jaar

Een van de kerststalwachters op eerste kerstdag was
Harry van de Ven. En wat gebeurde? Hij werd blij verrast
met de overhandiging van de Paaskaars voor al zijn werk
voor onze geloofsgemeenschap door de jaren heen.
Proficiat Harry!

Kruisbeeld op kerkhof weer op orde

Het kruisbeeld op het kerkhof was in zeer slechte staat.
Mari van Zutphen en Toon van Rijbroek zijn met succes
flink in de weer geweest om het kruisbeeld te herstellen.
Chapeau!
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Natuurontwikkeling in het Aa-dal

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

Wij namen afscheid van

Verkoop kerkbanken en stoelen

18 december 2020 Frans v. Eijndhoven

51 jaar

19 december 2020 Anna v.d.Pol - v.d. Braak

95 jaar

01 januari

81 jaar

2021 Peter Kerkhof

Begin december werden in DeMooiBernhezeKrant en
in De Brug 52 banken en 50 houten klapstoelen te koop
aangeboden. Allemaal afkomstig uit onze Heeswijkse
kerk. Er kon ingeschreven worden tot 26 december.
Het werd een groot succes want het liep storm met
aanvragen. Helaas konden we niet iedereen blij maken.
Alle inschrijvers hebben een mail ontvangen dat wegens
de Corona maatregelen de uitgifte op 29 december niet
door kon gaan.
Iedereen krijgt een bericht of ze in aanmerking komen
voor een bank en/of stoel en wanneer de uitgifte daarvan
gaat plaatsvinden.

Verhuizing Norbertus
Kerststal
Onze oud-vrijwilliger Jan Verhoeven, hij woont nu op
Laverhof, vond het heel erg “zund” dat de kerststal van
de Willibrorduskerk uit Heeswijk zou verdwijnen nu de
kerk gesloten is. Jan kwam met het idee om de kerststal
een plaatsje te geven bij Laverhof. Na overleg werd zijn
idee goedgekeurd.
Omdat er “meutel” in de stal zat, timmerden enkele
vrijwilligers een nieuwe stal. Het hout werd gesponsord
door Houthandel Jacobs en er was ook een financiële
bijdrage van Textielinzameling Heeswijk. Het resultaat
mag er zijn!
De kerststal met beeldengroep kreeg een mooi plaatsje
naast de hoofdingang van Laverhof. Laverhof had ook
nog een sfeervolle kerstwandelroute uitgezet door de
tuin en rondom het Laverhofgebouw met zelfgemaakte
kerststalletjes, sfeervolle kerstversieringen en mooie
verlichting. Velen hebben de kerststal bezichtigd en de
route gewandeld in de laatste weken van 2020, voor
velen een bewogen jaar.
Wij, parochianen, zijn heel blij dat de kerststal in Heeswijk
is gebleven en hopen er nog jaren van te genieten samen
met de bewoners en bezoekers van Laverhof.

Aan de vooravond van het jubileumjaar – 900 jaar orde
van de Norbertijnen – is het beeld van Norbertus uit de
Willibrorduskerk verhuisd naar de Abdijkerk.
Tijdens de afgelopen kerstvieringen is het beeld officieel
verwelkomd in de Abdijkerk en staat het prominent
opgesteld voor de koorbanken in de kerk. Daar blijft het
tijdens het jubileumjaar staan, daarna krijgt het een
andere mooie plaats in de kerk.
Norbertus is thuisgekomen bij de Norbertijnen!
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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

Overleden:
04 december 2020 Anton v.d. Sangen
20 januari

Gedoopt:
83 jaar

Siem van der Heijden

10 januari 2021

2021 Annie v. Santvoort-Blommers 80 jaar

Organisten in onze kerk

Zij bespelen het pijporgel boven op het koor.
In Coronatijd was er geen zang van de koren, slechts van
een paar cantoren en daardoor viel hun orgelspel nog
meer op.

Organist John Blummel

Organist Dan Loredan

Dan bespeelt normaal 2 keer per maand tijdens de
zondagsviering in onze kerk het orgel. Hij begeleidt dan
het Gemengd Kerkkoor en Simul Canto. In Coronatijd
was hij er meestal 3 keer. Nu de koren niet mogen zingen,
verrast hij de kerkgangers ook regelmatig met zijn mooie
zang. Sinds 2013 is hij organist bij ons. Hij bespeelt ook
het orgel in de kerk van Dinther, in de Lambertuskerk te
Veghel en soms in de abdijkerk.
Dan, van oorsprong afkomstig uit Roemenië en nu
woonachtig in Veghel, is een muzikale duizendpoot.
In Roemenië haalde hij zijn bachelordiploma’s voor
componeren, arrangeren, dirigeren en piano. Hij haalde
zijn master in Nederland aan het Conservatorium in
Tilburg.
Hij maakt prachtige arrangementen en composities voor
koren, de filmindustrie, videogames, radio- en televisie
programma’s. Momenteel dirigeert hij acht koren.
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John woont in Oss. Hij ondersteunt één keer per maand
in onze kerk muzikaal de viering op het orgel, als het
gemengd kerkkoor zingt.
Sinds 1988 is hij op verzoek van Henk Bosch organist bij
ons geworden. Op advies van John werd in 1992 het oude
orgel vervangen door een veel beter orgel dat kwam uit
het Canisiusziekenhuis te Nijmegen. Dit orgel werd
onder regie van hem met de onmisbare hulp van vele
vrijwilligers uit Loosbroek opgebouwd.
Hij is vanaf 1968, hij was toen 11 jaar, organist van de
St. Jozefkerk in Oss, als begeleider van alle diensten,
maar speciaal het begeleiden van het destijds fameuze
Paterskoor Cantemus Domino.
John had het orgel spelen geleerd van zijn vader, die
organist was. Later bekwaamde hij zich verder op de
muziekschool in Oss en vervolgens op het Brabants
Conservatorium in Tilburg, alwaar les werd gevolgd van
docent hoofdvak orgel en priester Maurice Pirenne
(*1928-+2008), hij was tevens organist van de Sint
Janskathedraal, en later rector cantus. Maurice Pirenne
is nu nog bekend vanwege zijn composities die ook nogal
eens in de liturgieboekjes zijn opgenomen.
En om muziekleraar te worden, werd John opgeleid aan
het Stedelijk Conservatorium in Arnhem. Dat vak voert
John al 35 jaar uit op het Maaslandcollege in Oss.

Doopvoorbereiding
Wilt u uw kind laten dopen?
Voor informatie kunt u zich altijd wenden tot het secretariaat van een van de locaties of bij het centrale parochie
secretariaat. Bereikbaarheid: zie de eigen bladzijde van uw geloofsgemeenschap.

Nieuws van de communiewerkgroep

Nieuws van de vormselwerkgroep

De coronamaatregelen houden ons nog steeds in de
greep. De kinderbijeenkomsten gaan online door via
Teams. Dit is niet helemaal wat we voor ogen hebben
voor de voorbereidingen op de communie, maar het is
wel fijn om op deze manier toch met de aanstaande
communicanten in contact te blijven en het projectboek
te blijven volgen.
De werkgroep zet zich met veel enthousiasme in om het
voorbereidingstraject toch zo normaal mogelijk te laten
verlopen. Met wat aanpassingen van ieders kant, bieden
we de kinderen een leuk en gevarieerd programma, met
bijbelverhalen en (knutsel)opdrachten.
Op zaterdag 16 januari was de presentatieviering voor
de communicanten. Ook deze viering heeft online
plaatsgevonden. Iedere communicant mocht extra
gasten uitnodigen, zodat het een gezellig drukke viering
was. In een leuk filmpje hebben de kinderen zichzelf
voorgesteld, zodat iedereen kon zien wie dit jaar zijn of
haar communie doet.
Ook de communicanten van vorig jaar zijn nog druk bezig
met de voorbereidingen. Zij hadden in januari een
rondleiding door de kerk. Door de coronamaatregelen
was dit een rondleiding vanuit huis. De kinderen hebben
foto’s van de kerk gezien en hebben alle vragen over de
kerk goed ingevuld. Als huiswerk kregen de kinderen de
opdracht om iets te tekenen van wat ze hadden gezien.
We zijn benieuwd naar hun tekeningen. Hierbij alvast 2
tekeningen van een communicant.

Om te beginnen wensen we u allen een Zalig, Gelukkig,
Gezond en bovenal een ‘Gewoon’ 2021 toe.
Afgelopen november zijn –zij het in aangepaste vormde jongeren die oorspronkelijk in mei 2020 hun vormsel
zouden ontvangen, dan toch gevormd door Father Joe.
Het waren twee sfeervolle, afzonderlijke vieringen,
prachtig opgeluisterd door een aantal zangers die pastor
Isabel had georganiseerd. Er was zelfs een live-stream
via de Facebookpagina van de Augustinus parochie,
zodat ook de mensen thuis de mis konden volgen.
Nadja van Driel heeft de kerkdiensten gefilmd en door
George Blanken is van beide vieringen een mooie foto
reportage gemaakt.
Inmiddels is de nieuwe enthousiaste (kleine) groep
jongeren gestart met de voorbereidingen voor het
Vormsel 2021 en wederom is het Corona dat roet in het
eten gooit.
Twee bijeenkomsten hebben we in de Rots gehad en één
bijeenkomst was online.
Wat hebben we als werkgroep inventief moeten zijn en
nog steeds. Telkens als er plannen liggen werd/word je
gedwongen het op een andere manier in te vullen dan
wel op te lossen.
Meerdere scenario’s lagen en liggen er op de plank om
adhoc in te kunnen springen op de situatie van dat
moment. Het is even nog niet anders.
Samen met u hopen we op een stabieler en rustiger
2021.
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Paaskaars Loosbroek

Paaskaars Middelrode

Paaskaars Dinther

Paaskaars Heeswijk

