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In de spreekkamer na allerlei onderzoeken is het voor
haar al snel duidelijk. Ik krijg te horen dat ik ziek ben. De
oorzaak is gevonden en er is medicatie, door middel van
injecties. Ze geeft me nog wat praktische uitleg. Vertelt
dat ik geduld moet hebben in het genezingsproces en
vooral de komende tijd rustig aan moet doen. Ze stuurt
me naar huis, over een tijdje zien we elkaar weer. 
 
Op de weg terug naar huis laat ik het hele gesprek nog
eens langskomen, ik ziek? Dat klinkt heftig. Dat is niet
wat ik wilde horen, en nu? Was het maar snel op te lossen.
Maar dan is ook direct het goede nieuws de oorzaak is
gevonden en er is een grote kans op genezing.
Er gaan allerlei emoties door mij heen: verdriet maar ook
hoop al moet ik geduld hebben, veel geduld.
 
In de parochie besluiten we om mijn werkzaamheden te
minderen en telkens draag ik weer een taak over. Taken
tijdelijk loslaten is niet makkelijk, want ik deed ze graag.
Het doet pijn maar de rekening die ik elke keer opnieuw
mag betalen als ik te veel doe wordt te groot. Na een
geweldige activiteit zoals de PaasChallenge lig ik de dag
daarna in bed. Mijn lijf wil dan even niet meer, maar mijn
hoofd wil zo graag... Ik wil het eigenlijk nog niet beamen
wat de internist zei maar ik moet wel: ‘ik ben ziek’.

In de wachtkamer
 
Met een beetje spanning ga ik op weg naar de internist. Al zo lang voel ik me zo vermoeid. Zou er dan eindelijk een
oorzaak gevonden worden?
Vermoedelijk neemt de internist de tijd voor iedereen want ze stelt mijn geduld op de proef, ik mag 30 minuten
op haar wachten.  

Als je een been breekt, krijg je gips en iedereen ziet het,
de tijd voor herstel is meestal ook duidelijk na een
aantal weken zal het beter gaan. Bij mij zie je niet aan de
buitenkant dat ik ziek ben. Dat is soms ook de dubbelheid
want als ik jullie zie probeer ik daar de beste momenten
van te maken. Dat blijf ik natuurlijk nog steeds doen maar
helaas de komende tijd met als enige taak de eerste
communie voorbereiding. Zo hoop ik dat er rust komt
om verder te herstellen, want dat is wat ik graag wil om
daarna met enthousiasme en met nieuwe energie weer
meer taken in de parochie op te pakken.
 
Voor diegene die dit lezen en ook last hebben van het
feit dat ze niet kunnen doen wat ze willen of als u iemand
kent. Tegen hen en u wil ik zeggen; houd moed.
Een paar weken terug hebben we Pasen gevierd. In de
paasnacht was het donker er kwam één klein vlammetje
binnen, een lichtje van hoop. Van harte hoop ik dat dat
Vlammetje in u blijft branden en dat u daar moed uit
kunt putten als het leven pijn doet of verdrietig is. En als
u naast iemand staat die moeilijkheden heeft dan wens
ik u toe dat u een lichtje voor de ander kunt zijn.
 
Pastor Isabel

Emeritaat pastoor Joost Jansen
 
Op 1 augustus a.s. bereikt pastoor Joost Jansen de leeftijd van 75 jaar. Dit is het moment dat hij zijn ontslag aanbiedt
bij de bisschop en met emeritaat gaat.
Omdat onze parochie onder het patronaatsrecht van de Abdij van Berne valt, is zij verantwoordelijk voor het
voordragen van een nieuwe pastoor.
Helaas heeft zij op dit moment niemand die de functie van pastoor kan of wil vervullen binnen onze prachtige
parochie. Een optie die we als bestuur met de abt besproken hebben, is een priester de functie van administrator
toe te wijzen.
 
“Een administrator duidt in het kerkelijk recht op degene die gedurende een beperkte periode een kerkelijk
bestuursambt vervult. Deze administrator vervult de pastoorsbevoegdheden zonder direct ook aan alle plichten
die dat ambt me zich meebrengt te zijn gebonden. Hij mag bovendien ook geen ingrijpende veranderingen in de
parochie doorvoeren.”
In goed overleg met de abt is besloten om Joost Jansen per 1 augustus te benoemen tot administrator, totdat er
een andere mogelijkheid gevonden is om te voorzien in een pastoor voor de parochie. 
Het bestuur is al in overleg met de abt en Joost Jansen over de exacte invulling van de rol van administrator. Zodra
hier meer duidelijkheid over is zal dit uiteraard gecommuniceerd worden. Gelijktijdig hebben we het proces in gang
gezet om een extra pastoraal werker aan te nemen. 
 
Karin van der Heijden, vicevoorzitter parochiebestuur
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Nieuwe oogst!
 
U zult wel denken… 'Nieuwe oogst' waar slaat dát nou op,
midden in de lente?
Wel, ik denk dan natuurlijk niet in landbouwtermen; de oogst
is immers pas veel later in het jaar. Nee, ik denk hieraan omdat
we midden in de Paastijd zitten, op weg naar Pinksteren. Het
Paasfeest - het vieren van de Verrijzenis - is zó groots dat we
dat niet in één dag vieren, ook niet in een week, maar in maar
liefst vijftig dagen, tot en met Pinksteren! En op het hoogfeest
Pinksteren zal als het ware de Geest worden geoogst, die ons
kracht en inspiratie geeft om de boodschap van Jezus uit te
dragen in déze tijd. Niet groots en meeslepend, maar gewoon
in onze eigen leefwereld. Jezus' boodschap is een boodschap
van bevrijding, vriendschap, onderlinge verbondenheid, liefde
en je geliefd wéten. Dat wij kracht mogen ontvangen om dit
voor het voetlicht te brengen is een hoopgevende gedachte
voor ons allemaal, omdat deze coronatijd ons zo langzamer
hand wel héél zwaar valt! Er zullen er onder ons zijn die hun
werk verloren zijn… die hun onderneming naar de knoppen
zien gaan… die in eenzaamheid de dagen moeten zien door te
komen… die bang zijn…
Iedereen probeert het hoofd boven water te houden. Talloze
nieuwe initiatieven worden geboren. Ook als parochiegemeen-
schap, die bestaat bij de gratie van onderlinge verbondenheid,
zetten we alle zeilen bij om met elkaar in contact te blijven.
Bijeenkomsten mogen (nog) niet, niet in de buurtcentra, niet
op de sportvereniging, niet in zalen, restaurants en cafés, en
slechts zeer beperkt in onze kerken… Maar… bij de pakken
neerzitten is geen optie. We moeten er met z'n allen de
schouders onder zetten, hoe moeilijk het ook moge zijn.
We moeten dóórzetten totdat het vaccinatieprogramma is
voltooid en wij allen weer in sociaal opzicht van onze vrijheid
kunnen genieten.
In het mooie parochieblad dat nu voor u ligt zult u weer
boeiende bijdragen aantreffen die u hoop zullen geven op
betere tijden. Iedereen probeert handen en voeten te geven
aan de boodschap van hoop op nieuw leven die wij in deze
Paastijd vieren; en dat niet alleen binnen de muren van de kerk
maar óók daarbuiten. Want kerk-zijn is elkaar nabij zijn, júist
in het alledaagse leven!
 
Pastor Frank van Roermund o.praem.
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Bijbelse uitdrukkingen in onze taal

Onze Nederlandse taal is diepgaand beïnvloed door
bijbelse uitdrukkingen, gezegden en woorden.
Hieronder volgen er 10. De volledige top 100 kunt u op
internet vinden.
Weet u de betekenis van onderstaande gezegdes?

* In adamskostuum rondlopen
* Je bent een ongelovige Thomas
* Het is daar het land van melk en honing
* Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in
* Hij is zo arm als Job
* Iemand jonassen
* Abraham of Sarah zien
* In goede aarde vallen
* Naar de filistijnen gaan
* De benjamin zijn Wees aantrekkelijk (in je geloof)

 
Hij vertelde me dat hij het nieuwe boekje van paus
Franciscus zo goed vond: Zonder Jezus kunnen we niets.
Hij maakte me nieuwsgierig. ‘Waarom vind je dat?’
 
De paus heeft het over zending en missie; hij heeft het
over mensen die uitgezonden worden naar verre oorden
om de Blijde Boodschap rond te brengen. Maar daar ligt
voor mij niet het zwaartepunt en ook voor de paus zelf
niet want hij is niet gelukkig als zijn ‘bevoegd personeel
en daartoe geselecteerde kerkelijke functionarissen’ de
anderen willen overtuigen.
 
De paus heeft het over de aantrekkingskracht van de
gewone mensen die zich de boodschap van Jezus eigen
maken. Ik had honger? Ik werd gevoed. Ik was ziek?       
Je kwam me bezoeken! 
 
Doen wat de goede Geest je ingeeft. Er zijn mensen die
dat opmerken, nieuwsgierig worden en je vragen: waar
heb je dat van? Waarom doe je dit zoals je het doet? Dan
raak je in gesprek en wellicht valt dan ook ergens het
woord Jezus of God.
 
Enkele eeuwen geleden zijn in Japan de christelijke   
gemeenschappen doorgegaan zonder priester, twee
eeuwen lang. De Japanners van toen stonden zelf in voor
hun christelijk geloof. Vergeet niet, zegt paus Franciscus,
dat Jezus al aan het werk is bij die ander voordat jij iets
doet. Laat je raken en wees aantrekkelijk (met je geloof).
Een boekje ook om samen te lezen…
 
Joost Jansen

 
Dinthers Lieve Vrouwe lied
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Onder de toren...
Op bezoek bij Marjanne van Helvoort- van Schijndel
 
Marjanne woont samen met haar man Kees en hun
kinderen Floor, Thijs en Saar in Heeswijk. Ze werkt als
activiteitenbegeleidster op de Binckhorst in Rosmalen.
Toen Marjanne haar 1ste Communie had gedaan, ging
ze met enkele vriendinnen zingen bij jeugdkoor “Op
Maat”.  Dit koor verzorgde één keer per maand de zater
dagavondviering in de Willibrorduskerk, enkele keren
per jaar in verpleeghuis Cunera  en de Watersteeg in
Veghel. Met 3 koningen gingen ze verkleed in groepjes
zingend de deuren langs in Heeswijk. Het lekkers wat ze
daar kregen werd later onderling verdeeld. Het geld wat
ze bij elkaar zongen ging naar een goed doel. Ieder jaar
speelden ze een musical en als afsluiting van het
schooljaar gingen ze op kamp. In het weekend van het
koorkamp werd de Mis verzorgd door “Op Maat” in de
kerk van het dorp waar ze vertoefden. Wekelijks op
donderdag werd er flink gerepeteerd in het parochiehuis
(o.l.v. Peter Smulders) met als beloning, iedere week
weer, een lekker dropje.
 
Marjanne ging naar het voortgezet onderwijs en maakte
met haar vriendinnen de stap naar het jongerenkoor.
Dat werd na een aantal jaren opgeheven en Marjanne
werd gevraagd voor het bestuur van jeugdkoor “Op
Maat”. Daar hoefde ze niet lang over na te denken. Ze
nam samen met andere bestuursleden de organisatie
van het koorkamp en de musical op zich. Totdat het
jeugdkoor werd opgeheven was Marjanne bestuurslid.
Een hele mooie tijd en heel leuk om te doen, volgens
Marjanne.
 
Zo’n 4 jaar geleden werd Marjanne gevraagd om bij de
communiewerkgroep te komen. De eerste jaren had
ieder dorp nog ieder een eigen communiewerkgroep
maar nu gaan ze al enkele jaren samen. Ze organiseren
activiteiten en bereiden de communicanten voor op
“hun grote dag”.
Helaas kon in het jaar 2020 de Eerste Communie niet
doorgaan en hebben de voorbereidingen veelal online
plaatsgevonden. Nu (2021) heeft er weer een herstart
plaatsgevonden met als thema “Blijf dit doen”. Het is
jammer dat alles online moet, we geen bezoek aan de
bakker kunnen brengen en ook geen palmpasenstokken
samen kunnen maken, aldus Marjanne, maar de werk
groep denkt in oplossingen en heeft de communicanten
een uitleg gestuurd zodat ze thuis aan de slag konden.
De resultaten van de eigengemaakte palmpasenstokken
kregen de communicanten weer digitaal terug te zien in
de online Palmpasenviering. 

Deze tijd vraagt om een creatieve invulling en daar weet
Marjanne wel raad mee.
 
Buiten deze drukke activiteiten heeft Marjanne ook nog
tijd voor haar hobby’s. Ze speelt volleybal, gaat graag
wandelen en doet graag leuke dingen met haar gezin,
vriendinnen en familie. Marjanne komt uit een warm
gezin en vindt een hechte familieband heel belangrijk en
ook dat je er kunt zijn voor anderen. Tijdens de vakantie
met het gezin is er ook altijd tijd voor een bezichtiging
van een kerk of kapelletje.
 
Marjanne staat positief in het leven en geniet van haar
vrijwilligerswerk bij de parochie. We hopen dan ook,
Marjanne, dat we nog jaren een beroep op je kunnen
doen.
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PaasChallenge
 
Op zondag 21 maart hebben we met een aantal gezinnen
online de PaasChallenge gespeeld en wat hebben we
een fanatieke kinders (en vooral ook ouders) gezien.
Na de dan toch wat technische strubbelingen en wat
aanpassingen werd er geknutseld, gepuzzeld, gestapeld,
geknipt, gefotografeerd en gerend.
Met als leidraad de laatste dagen van Jezus z’n leven.
In filmpjes - opgenomen in De Heilige Landstichting nabij
Nijmegen - werd een verhaal over Jezus verteld en naar
aanleiding daarvan volgde een opdracht die uitgevoerd
moest worden.
 
Siem Offermans met zijn clubje wist uiteindelijk de
meeste punten te vergaren en heeft de gewonnen prijs,
een gezinspaaskaars, mogen ontvangen.
 
Zeker voor herhaling vatbaar en - wat ons betreft - met
nog meer gezinnen!
En dan ‘live’. Online was leuk maar veel leuker is het om
elkaar te zien en gezellig samen te quizzen.
Pastor Isabel en Dian

Fratelli Tutti. Allemaal broeders en zusters!
Door deze woorden van Sint Franciscus van Assisi
geïnspireerd schreef paus Franciscus een encycliek, die
midden in de tijd van vandaag staat. Hij beschrijft als
eerste wat er zoal speelt in de wereld: populisme, angst,
tegengestelde belangen, conflicten, afwezigheid van
menselijke waardigheid aan grenzen, kwetsbaarheid
van mensen, wegwerpbeleid, illusie van communicatie,
vooruitgang zonder routeplan etc.
Werk aan de winkel
Na het aanhalen van deze punten stelt de paus het idee
van broeder- en zusterschap van alle mensen centraal
als belangrijkste christelijke idee. Dat werkt hij zo breed
mogelijk uit en hij past het toe op allerlei domeinen. Hij
spreekt o.a. over onze omgang met vluchtelingen, met
slavernij, de doodstraf en het idee van eigen bezit.
Daarmee zet hij ons ook aan het denken. En dat niet
alleen, hij nodigt ons uit om er met een ruimhartige geest
werk van te maken.
Onder het mom van een politiek correct of modieuze
ideologie kijken we maar al te vaak naar diegenen die
lijden zonder hen aan te raken. We zien ze live op tv en
horen over hen spreken in een schijnbaar tolerante
maar verhullende taal. Broederlijkheid is echter geen
vaag romantisch idee. Er is werk aan de winkel.
Leesbaar
De encycliek is heel mooi en verstaanbaar. Geen grote
woorden, maar goed leesbare teksten. Fijn is het dat de
verschillende aandachtspunten in korte artikelen van
ongeveer een halve pagina vervat zijn.
Dat nodigt uit om te lezen. Natuurlijk kan dat online via
www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=7800U
maar u kunt het boekje natuurlijk ook kopen in de
boekhandel voor slechts  € 12,-.
 

Werelddag grootouders en senioren
 
Als je Fratelli tutti leest is het een logische stap.
Paus Franciscus riep de vierde zondag van juli uit tot
Werelddag voor grootouders en senioren. 
Dit jaar op zondag 25 juli.
De ouderen vormen de schakel tussen de verschillende
generaties, maar worden al te vaak vergeten. Hun stem
is daarvoor te waardevol. We mogen de pastorale zorg
voor hen in onze christelijke gemeenschappen niet
verwaarlozen. Het is zaak erover te blijven waken dat de
‘spirituele en menselijke rijkdom’, die van generatie op
generatie wordt doorgegeven, behouden blijft.
De datum is gekozen met het oog op de gedachtenis op
26 juli van de heiligen Joachim en Anna, de ouders van
Maria en dus de grootouders van Jezus.
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Vele handen _ _ _ Licht werk
Zo’n twee dagen per week werk ik momenteel thuis, en
twee dagen in Berlicum op het parochiecentrum.
Het is ongelofelijk om te zien hoe snel het project de
Pastorietuin achter het parochiecentrum in Berlicum
gebouwd wordt. Bijgevoegd een foto van dit moment.
 

 
Als ik thuis werk is het erg stil in mijn ‘kantoortje’. Omdat
het secretariaat op het parochiecentrum in Berlicum al
lange tijd niet geopend is tussen half 10 en half 12 word
ik tijdelijk doorgeschakeld en ontvang ik alle telefoontjes.
De telefoon wordt voornamelijk gebruikt om tickets te
bestellen voor vieringen vanuit de verschillende locaties.
Sommige mensen krijg ik elke week wel aan de telefoon.
En hoewel het meestal om korte gesprekjes gaat merk
ik dat ik het fijn vind om die mensen iedere week te
horen. Het voelt als elkaar wat beter te leren kennen
zonder dat er hele verhalen uitgewisseld worden. Ik
word er blij van en het inspireert mij om alle werkzaam
heden voor de parochie te doen in dit stille kantoortje.
 
Na half 12 wordt de telefoon beantwoord door ons GSM
team. Dat is een groepje vrijwilligers die de belangrijke
zaken en m.n. de uitvaarten regelen.
Zij nemen de telefoontjes via de mobiele telefoon (GSM)
aan. Op dit moment hebben we vijf vrijwilligers, die bij
toerbeurt 1x in de 5 weken een week lang de telefoontjes
aannemen.

 
Bij uitvaarten zorgen zij voor een goede informatie-
verstrekking naar de vrijwilligers die iets moeten gaan
regelen: de pastoor of pastor moet geregeld worden, de
begraafplaatsbeheerders dienen z.n. ingeschakeld te
worden, soms moet er een organist geregeld worden,
soms moeten er zangers geregeld worden, de koster
moet alles gereedmaken voor de uitvaart, er moet soms
een kruisje gemaakt worden voor de overledene enz.
De vrijwilligers hebben lijsten waarop vermeld staan wie
ze moeten bellen en/of mailen. Zij zorgen er voor dat
iedereen op de hoogte is en dat alles op rolletjes loopt.
 
We zouden heel graag een 6e vrijwilliger bij dit team
willen hebben. Tot op heden komen de mensen van het
GSM team uit Berlicum/Middelrode, en we vinden het
fijn als er ook iemand vanuit een van de andere locaties
aan wil sluiten.
Vind jij het leuk om volgens afgesproken rooster de GSM
telefoon aan te nemen, mensen te woord te staan en er
voor te zorgen dat iedereen op de hoogte is: neem dan
gerust contact op.
De mensen die bij het GSM team werken zijn flexibel en
bij bijzonderheden in de privésfeer is er altijd de
gelegenheid om te ruilen.
Je wordt eerst wegwijs gemaakt in wat je moet doen
voordat je zonder ondersteuning de telefoon aanneemt.
 
Op alle locaties van onze parochie spannen heel veel
vrijwilligers zich in om onze parochie zo goed mogelijk
draaiende te houden. Achter de schermen gebeuren er
heel wat werkzaamheden, zoals het bijhouden van de
begraafplaatsadministratie, de financiële administratie,
het bijhouden en onderhouden van alle gebouwen en
begraafplaatsen, het regelen van de misintenties, het
parochieblad maken en verspreiden. Een dikke pluim
voor al deze vrijwilligers die zich steeds opnieuw
inzetten!
In het bijzonder wil ik deze keer ook onze kosters en
gastvrouwen noemen. Zij moeten al een jaar lang veel
extra inspanningen doen om alle kerkgangers veilig in
onze kerken te kunnen ontvangen volgens de richtlijnen
en dat doen ze met veel toewijding.
We zijn ook erg blij met onze nieuwe administrateurs:
eentje in Dinther en eentje in Berlicum. 
In Dinther heeft al een overdracht plaats gevonden en
beide vrijwilligers worden ingewerkt.
 
“Vele handen ... Licht werk “
 
Petra van Rijsingen, 06-21271389 
Ma, di, do en vrij bereikbaar tussen half 10 en half 4
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 zo 09 mei  Berlicum/Middelrode   09.30 uur  Woord- en Communieviering
 Moederdag  Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 ma 10 mei  Berlicum/Middelrode  19.00 uur  Rozenkransgebed in de kerk

 di 11 mei  Loosbroek  19.00 uur  Mariaviering

 do 13 mei  Heeswijk-Dinther  09.00 uur  Openluchtviering hele parochie in de parochietuin van Dinther
 Hemelvaart      

 zo 16 mei  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 ma 17 mei  Berlicum/Middelrode  19.00 uur  Rozenkransgebed in de kerk

 di 18 mei  Loosbroek  19.00 uur  Mariaviering

 zo 23 mei  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering
 Pinksteren  Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering
    Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 ma 24 mei  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering voor de hele parochie
 Tweede Pinksterdag       
 Maria Moeder vd Kerk      

 di 25 mei  Loosbroek  19.00 uur  Mariaviering

 zo 30 mei  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering
 Heilige Drie-Eenheid  Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering
    Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering
        
 ma 31 mei  Berlicum/Middelrode  19.00 uur  Rozenkransgebed in de kerk

 zo 06 juni  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering
 Sacramentsdag  Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering

 za 12 juni  Augustinusparochie  19.00 uur  Online Gezinsviering

 zo 13 juni  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering
    Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering / Openluchtviering Heilig Hart Den Dolvert

 zo 20 juni  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering
 Vaderdag  Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

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

Houdt voor de actuele stand van zaken de website, de digitale nieuwsbrief, MijnRKK-app, Facebook en de kerkberichten in
weekblad De Brug goed in de gaten i.v.m. de regels omtrent het coronavirus.
 

Overzicht vieringen Parochie Heilige Augustinus
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 zo 04 juli  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering
   Loosbroek  09.30 uur  Eerste Heilige Communie / kinderen 2019-2020 en 2020-2021
   Heeswijk-Dinther  11.30 uur  Eerste Heilige Communie / kinderen Heeswijk 2019-2020 en 2020-2021

 zo 11 juli  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eerste Heilig Communie / kinderen B/M 2019-2020 en 2020-2021
   Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering Donatusbedevaart
    Heeswijk-Dinther  11.30 uur  Eerste Heilige Communie / kinderen Dinther 2019-2020

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

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

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

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

Gebedstijden in de Abdij
 

 

Zichtbaarheid parochie
 
Op www.parochieheiligeaugustinus.nl leest u al het
nieuws over de parochie.
U ziet de agenda, u leest over de mensen en hun taken.
Ook op Facebook is de parochie aanwezig.
Om  op de hoogte te zijn van het meest actuele nieuws
kunt u zich (gratis) abonneren op de nieuwsbrief of
de mijnRKK-app. U moet u daarvoor aanmelden via
secretariaat@parochieheiligeaugustinus.nl

        Dag Maria, 
        Dag Moeder van Jezus en van alle mensen,
        Leer ons het leven te zien 
        zoals een moeder het leven ziet:
        iets van jezelf, dat je schenkt
        Niet te veel woorden
        Gewoon dat éne: "JA"
        Jij bracht Gods liefde zichtbaar ter wereld
        Menselijk
        Licht
        Help ons voor elkaar licht en leven te zijn
        Amen
 

Rozenkransgebed in de kerk
 
Elke maandag in de maand mei wordt om 19.00 uur de
rozenkrans gebeden. 
In verband met de huidige maatregelen zijn dit jaar de
bijeenkomsten in de kerk van Berlicum/Middelrode. Zie
ook de mededelingen in De Brug.
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Pinksteractie op 23 mei

Elke dag opnieuw binden honderden Nederlandse
missionarissen en missionair werkers wereldwijd de
strijd aan tegen onrecht en armoede.
Al meer dan 50 jaar ondersteunt De Week Nederlandse
Missionaris (WNM) hen financieel. Op die manier kunnen
zij zich blijven inzetten voor de meest kwetsbaren.
Door het organiseren van een jaarlijkse campagne rond
Pinksteren brengt de WNM het missiewerk onder de
aandacht met de Pinksteractie. In 2021 op 23 mei.
 
Dit jaar staan pater Peter Daalhuizen en Susanne
Beentjes centraal. Pater Peter werkt in Brazilië voor de
lokale bevolking in de deelstaat Minas Gerais. Susanne
werkt in Tanzania met jonge meiden die vaak zij op jonge
leeftijd zwanger zijn geraakt en daardoor hun school niet
konden afmaken. Door hen hun eigen talenten te laten
ontdekken komt een betere toekomst in beeld.
 
Een steentje bijdragen
En in deze tijd, waarin het coronavirus juist de meest
kwetsbare mensen extra treft, willen wij ook in onze
parochie aan deze actie ons steentje bijdragen.
Daarom houden wij op zondag 23 mei een collecte in
onze kerken.
Doneren via de bank op NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v.
Week Nederlandse Missionaris kan natuurlijk ook.
Vanzelfsprekend staat er op de website van de WNM
www.weeknederlandsemissionaris.nl meer informatie.

Pasen 2021
 
Voor veel mensen nog weinig reden tot blijdschap.
Maar het donker van verlies, tegenslag, armoe en niet
te vergeten de coronapandemie, zal het toch nooit
winnen van het licht van Pasen.
Pasen is...licht aan de horizon!
Hulpdienst LICHTPUNT HDL wilde daarom ook dit jaar
weer een paaspakkettenactie organiseren. Vanwege
corona konden er dit jaar helaas geen levensmiddelen
ingezameld worden in de supermarkten. Maar dankzij
de financiële bijdrage van diverse instanties hebben we
veel gezinnen, die moeten leven van een uitkering, een
paaspakket kunnen bezorgen.
 
Namens deze gezinnen bedanken we al die instanties
heel hartelijk voor hun bijdrage.
Hulpdienst LICHTPUNT
Heeswijk-Dinther-Loosbroek

Opbrengst 40-dagentijd actie 2021
 
Tijdens de 40-dagentijd hebben we een inzamelingsactie
gehouden, samen met alle overige parochies die op een
bijzondere manier verbonden zijn met de orde van de
Norbertijnen.
Dit als cadeau voor de 900-jarige Norbertijnenorde.
In totaal is een bedrag van €  7.360,- bij elkaar gebracht.
De Stichting Solidair met India gaat hiermee een aantal
arme, ondernemende mensen in de dorpen op het
platteland rond Jabalpur helpen om er kleinschalige
activiteiten te starten, waarmee ze inkomsten genereren
en zelfvoorzienend kunnen worden.
Graag willen we iedereen die hieraan een bijdrage heeft
geleverd enorm bedanken!
Naast de reeds bestaande armoede, ondergaat India nu
een heftige tweede coronagolf, waardoor de allerarmste
bevolkingsgroepen, de dagloners, iedere dag moeten
worstelen om het hoofd boven water te houden.
Uw gift gaat een aantal van hen daadwerkelijk helpen.
Voor meer informatie, kijk op www.solidairmetindia.nl
 
Namens de Stichting Solidair met India,
Anja Bekkers
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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

28 februari Frans van Helvoirt 93 jaar
04 maart Mien van Gerven - van Helvoort 85 jaar
13 maart Jos Jonkers - Thiessens 71 jaar
28 maart Robbert Vancrayelynghe 73 jaar
31 maart Lous Wijffels - Pieck 92 jaar

28 februari David van den Kerkhof
07 maart Iris van den Bulk

Voor wie de klokken luidden...
 
Overleden

Gedoopt

Bouwwerkzaamheden rond De Rots
 
Momenteel wordt er door Bouwbedrijf Moeskops zeer
hard gewerkt aan appartementen en de nieuwe sociale
huurwoningen in onze voormalige Pastorietuin. In totaal
worden er 32 energiezuinige appartementen gebouwd.
Allen met een balkon met uitzicht op het bestaande of
het nieuwe park. Op de bovenste verdieping komen
9 appartementen en 1 ontmoetingsruimte voor Traject
vol, een zorgorganisatie die woonbegeleiding biedt aan
huurders. Als alles volgens plan verloopt worden de
eerste appartementen eind 2021 opgeleverd.
 
Op het naastgelegen terrein van het oude Berlerode
wordt ook volop gebouwd door Bouwbedrijf Hendriks -
Coppelmans. Hier komen 32 hoogwaardig afgewerkte
appartementen.

 
In het ontwerp is rekening gehouden met de historie van
de locatie. Het appartementencomplex krijgt een toren
die verwijst naar de kerktoren van de Sint-Petruskerk die
in 2016 is gesloopt. Ook deze appartementen zullen eind
2021 opgeleverd gaan worden.
 
Rondom De Rots is het nu dus een drukte van jewelste.
Vanwege de bouwactiviteiten is het eigen parkeerterrein
van de parochie tijdelijk in beslag genomen door de
bouwbedrijven en afgezet met hekken. Het terrein wordt
gebruikt voor opslag c.q. parkeerplaatsen voor de
bouwbusjes. Desondanks staat het in de Kerkwijk zelf
ook nog af en toe behoorlijk vol. We hopen uiteraard dat
de overlast van de bouwwerkzaamheden niet groter
wordt. We proberen parochiecentrum De Rots zo goed
mogelijk bereikbaar te houden. Parkeren is echter ook
mogelijk achter D’n Durpsherd of een eindje verderop
in de Kerkwijk en/of in de Torenstraat.
 
Al is het op dit moment nog moeilijk voor te stellen hoe
het er straks uit zal gaan zien, het belooft een heel mooi
geheel te worden. Om een indicatie te geven van het
eindresultaat, op de website van de bouwbedrijven
staan enkele mooie animatiefoto’s die een behoorlijk
goed beeld geven van het eindresultaat.
 
Ten tijde van het schrijven van dit stukje is De Rots helaas
nog steeds gesloten vanwege de lockdown. We zullen
dus nog even geduld moeten hebben voordat we elkaar
daar weer kunnen ontmoeten. Maar we kijken zeker uit
naar dat moment!
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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 - niet in coronatijd
Mailadres: dinther@parochieheiligeaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar: 06-24370625
In geval van nood: Pastor Joost Jansen: 06-50564738

04 april 2021 Sander van den Nieuwenhuizen
04 april 2021 Simone van den Nieuwenhuizen

Onze dopelingen zijn
 

Welkom in onze geloofsgemeenschap.

02 februari 2021 Pieter van Aarle 78 jaar
26 februari 2021 Gerard Barten 89 jaar
10 april 2021 Mien Verstegen - Gevers 71 jaar

Wij namen afscheid van
 

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

Zangers in coronatijd
 
Een delegatie van het Mannenkoor Dinther verzorgt de
gezangen tijdens de vieringen in de coronatijd. Ruim een
jaar al zijn organist Dan Loredan en de zangers Peter van
Deursen en Tiny van den Brand iedere zondag al vroeg
aanwezig om in te zingen en hierna de Eucharistie of
Woord- en Communieviering muzikaal op te luisteren
vanaf het koor. Deze drie mannen zijn muzikaal goed
aan elkaar gewaagd, tot grote tevredenheid van onze
medeparochianen die trouw aanwezig zijn. Naast de
vaste Gregoriaanse gezangen zingen zij toepasselijke
liederen uit het wekelijks misboekje.
Ook leveren zij hun bijdrage tijdens de feestdagen (rond
Pasen zelfs 6 dagen achtereen) en soms bij uitvaarten.
Van meet af aan zijn de kerkgangers verrast dat Dan,
Peter en Tiny met z’n drieën hun liederen laten dragen
als stond er een uitgebreider koor.
Wat een geweldige inzet en wat mooi!

De doopschelpen-wand
 
Bij de doop wordt een doopschelp gebruikt waarop de
naam en de doopdatum van de dopeling staan. De
priester giet het doopwater met een doopschelp boven
de doopvont over het hoofd van de dopeling.
Door deze doop wordt de dopeling opgenomen in de
geloofsgemeenschap.
 
Om die deelname zichtbaar te maken voor de andere
parochianen wordt de schelp na de doopviering op de
doopschelpen-wand gehangen. Na verloop van tijd –
meestal in januari – worden de doopouders uitgenodigd
voor een gezamenlijke bijeenkomst met de andere
doopouders. Daarna krijgen zij de doopschelp mee naar
huis als tastbare herinnering aan de doop van hun kind.
 
Enkele jaren zagen wij de basislijnen van het water op
de doopschelpen-wand. Kort voor Pasen heeft Karin
Verboort een mooie nieuwe schildering aangebracht op
de wand. Dankjewel, Karin.
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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

07 maart 2021 Kees van Gemert 61 jaar
02 april    2021 Wil van Grinsven            68 jaar
03 april    2021 Theo van den Berg 78 jaar
14 april    2021 Piet Broeren 87 jaar

Wij namen afscheid van
 

De Mariakapel
 
Onze kerk mag dan wel de deuren gesloten hebben,
maar de deur van de Mariakapel is dagelijks open.
In de Mariakapel staat een prachtig houten Mariabeeld
dat in 1836 is geschonken aan de kerk vanuit Antwerpen.
Maria houdt in haar rechterhand een scepter en op haar
linkerarm het Kind dat in zijn linkerhandje een wereldbol
heeft. De glas-in-loodramen in de Mariakapel hebben
afbeeldingen van  Maria als “oorzaak van blijdschap” en
“troost der bedroefden”.
Aan de wand hangen gedachteniskruisjes met namen
erop van overledenen uit onze geloofsgemeenschap.
Op een tafeltje ligt een groot boek waarin de bezoekers
hun zorgen, wensen en gedachten aan Maria kunnen
toevertrouwen.
 
De Mariakapel wordt erg druk bezocht.
Even een bezoekje brengen aan Maria, een momentje
van rust, met je eigen gedachten bij je dierbare overle
dene zijn, zomaar een kaarsje branden of een kaarsje
opsteken bij het kruisje met de naam van je familielid.
 

Veel vrijwilligers zorgen ervoor dat in en rondom de
Mariakapel alles in orde is. Enkelen van hen zijn:
 
*  Annemie en Theo van Heijnsbergen: zij zorgen ervoor
dat dagelijks de deur van de Mariakapel ’s morgens om
10 uur open gaat en ’s middags om 5 uur gesloten wordt.
Soms nemen ze één van de kleinkinderen mee, die het
leuk vindt om de kaarsjes aan te steken of te doven.
*  Gerda Langenhuijsen, Marijke Haerkens en Gerry
Jacobs: zij zorgen ervoor dat Maria er altijd netjes bijstaat
en zetten haar in de bloemetjes. De bloemstukken en
versierselen passen zij aan naar gelang het jaargetijde
en de kerkelijke feestdagen.
*  Mari Lucius: hij heeft laatst nog 25 gedachteniskruisjes
gemaakt van mooi eikenhout.
*  Nico van Doorn: hij voorzag de gedachteniskruisjes
van een laagje verf om ze te verduurzamen.
 
Een mooie kapel waarvan we hopen dat deze, ook na de
herbestemming van de kerk, open blijft voor iedereen
die troost zoekt, voor een moment van stilte en even weg
van de wereldse zorgen.
 
In de meimaand, Mariamaand, gaan velen van ons op
bedevaart naar de St.Jan in Den Bosch of naar andere
bedevaartsoorden. Nu dat dit jaar weer niet mogelijk is,
is het misschien een idee om alleen of met kinderen en/
of kleinkinderen een keer een  bezoekje te brengen aan
deze mooie Mariakapel?
                                         

            Wees gegroet, Maria, vol van genade
                           De Heer is met U,
           Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
      en gezegend is Jezus, de vrucht van Uw schoot.
                 Heilige Maria, Moeder van God,
                         Bid voor ons zondaars,
                   nu en in het uur van onze dood,
                                       Amen.
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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:

 

Werkgroep Eerste Communie
 
Angelique van den Boom, vrouw van Melvin en Nathalie
van Dalen, partner van Ton de Mol wonen allebei aan de
Dorpsstraat en zitten sinds ongeveer drie en een half
jaar in de Werkgroep Eerste Communie.
 
Dat was eerst nog een aparte werkgroep voor de
geloofsgemeenschap Loosbroek, maar sinds een jaar is
er één werkgroep voor de hele Augustinusparochie. In
de werkgroep zitten uit elke geloofsgemeenschap een
paar ouders. Pastor Isabel van Baal leidt deze werkgroep
bestaande uit 11 personen. Om de zes weken is er een
vergadering.
 
De werkgroep bereidt de twee ouderbijeenkomsten en
de negen kinderbijeenkomsten voor. De verschillende
vieringen worden voorbereid: de presentatieviering, de
vijf gezinsvieringen, de Eerste Communieviering en de
dankviering. Er wordt geoefend met de kinderen voor
deze vieringen, indien nodig. De vossenjacht rondom
het kasteel met bijbelfiguren wordt georganiseerd, het
bezoek aan de bakker en er wordt een speurtocht in de
kerk gehouden. 
 
Wie graag vanuit Loosbroek in deze werkgroep wil zitten,
kan zich melden bij bovengenoemde dames. 

Annie van Santvoort - Blommers
In memoriam 
 

Annie is onverwacht
overleden op 20 januari
2021.
Zij heeft bijzonder veel
betekend voor onze
geloofsgemeenschap.
Ze beheerde vele jaren
het secretariaat en was
dan ook het eerste aan-
spreekpunt voor dopen,
afscheidsdiensten,
huwelijken, jubileumvie
ringen, misintenties en
allerlei vragen op
parochieel gebied.
Van 1999 t/m 2019

woonde Annie met Antoon op de pastorie. Ze was een
echte gastvrouw voor alle werkgroepen, koren en van
buiten komende bezoekers. Ze heeft ontelbare kopjes
koffie en thee gezet. Door haar bezieling was de pastorie
een fijn middelpunt in onze geloofsgemeenschap.
Voor die tijd was zij de rechterhand van pastoor Lunter.
Hij noemde haar ook wel Mevrouw Pastoor.
Vanaf 1972 was ze ruim 20 jaar lid van de parochiever
gadering en zij zat in het dagelijks bestuur.
Vanaf 2000 zat ze in de werkgroep Missie, Ontwikkeling
en Vrede.
Ongeveer 25 jaar was ze lid van het dameskerkkoor, later
gemengd kerkkoor en zat jarenlang in het bestuur
daarvan.
Van 1983 tot 2007 was ze lid van de liturgiegroep en
enkele jaren voorzitter en notuliste hiervan, stelde
themadiensten mee samen, was lector, voorganger in
avondwakes en in woorddiensten met communie.
Een goed en inspirerend mens, trouw, betrokken en met
humor is van ons heengegaan.
 
Rust zacht Annie.
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Dag Tijd Locatie Communicanten
 4 juli 09.30 uur Loosbroek Loosbroek

2019-2020 en 2020-2021

 4 juli 11.30 uur Dinther Heeswijk
2019-2020 en 2020-2021

11 juli 09.30 uur Berlicum-
Middelrode

Berlicum/Middelrode
2019-2020 en 2020-2021

11 juli 11.30 uur Dinther Dinther
2019-2020

Doopvoorbereiding
 
Wilt u uw kind laten dopen? 
Voor  meer informatie kunt u zich wenden tot het 
secretariaat van een van de locaties of bij het
centrale parochiesecretariaat.

Hallo allemaal
 
Bij het schrijven van dit artikel moeten we ons nog steeds aan verschillende maatregelen houden en dus zijn we
nog steeds bezig met alternatieven bedenken voor de bijeenkomsten en vieringen voor de communicanten van
vorig schooljaar en dit schooljaar. Zo zijn de rondleidingen door de kerken overwegend digitaal verlopen.
 
En hebben we zaterdag 27 maart een online Palmpasenviering gehouden. Alle communicanten hadden in de week
voor Palmpasen een eigen kruis versierd en daarvan een foto naar de werkgroep gestuurd. Er is een leuk filmpje
van gemaakt en deze kon iedereen zien in de viering die we thuis konden volgen. Er werd mooi voorgelezen door
verschillende kinderen en ze  werden door Pastor Isabel er allemaal bij betrokken door iedereen een eigen
kaarsje aan te laten steken en ze mee na te laten denken over de week voor Pasen, de Goede Week.
 
Inmiddels zijn we ook druk bezig met de voorbereidingen voor de communievieringen die dit schooljaar plaats
gaan vinden.
Natuurlijk hadden we graag gezien dat de kerken tijdens de eerste communieviering vol zouden zitten.
Helaas door alle coronamaatregelen kunnen alleen de communicanten en een paar genodigden aanwezig zijn
tijdens de viering.
Als u het leuk vindt om de communicanten te feliciteren dan kunt u ze natuurlijk een kaartje sturen. Dit kunt u
doen door dit bij hen persoonlijk af te geven of uiterlijk de dinsdag voor de eerste communieviering in de bus te
doen bij de kerk, dan delen we de felicitaties aan het einde van de viering uit. Zo bent u toch betrokken.
 
Een aantal communicanten van dit jaar heeft ervoor gekozen om volgend schooljaar het projectboek en het traject
opnieuw te volgen en dan in het voorjaar van 2022 de communie te doen. We hopen deze kinderen na de zomer
vakantie weer live te zien tijdens bijeenkomsten en activiteiten!
 
Wij wensen alle communicanten van juli nog heel veel plezier bij de laatste voorbereidingen en ondanks alles een
hele mooie en fijne dag toe!
 
Warme groet,
Pastor Isabel en de communiewerkgroep
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