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Even voorstellen: Anita Vissers

 
Op 1 oktober 2021 ben ik met veel plezier als (parttime)
secretaresse  voor  het  parochiebestuur aan de slag
gegaan. Binnen de Parochie Heilige Augustinus ben ik
voor de meesten een nieuw gezicht, dus stel ik mij graag
aan u voor.

Mijn naam is Anita Vissers, 59 jaar geleden geboren in
Breda en meer dan 20 jaar getrouwd met Frans. Wij
wonen in het mooie Oisterwijk.
Na het behalen van mijn MEAO diploma ben ik begonnen
als secretaresse bij Philips en verder doorgegroeid in de
organisatie. In deze internationale omgeving heb ik mijn
vreemde talen goed kunnen gebruiken en vond het leuk
om met mensen van allerlei nationaliteiten samen te
werken. Ik ben nog steeds met veel plezier secretaresse
en vindt het een afwisselend beroep.
Na een reorganisatie was ik helaas gedwongen op zoek
te gaan naar een nieuwe job. In mijn vrije tijd werk ik
twee ochtenden als administratief medewerkster voor
de St.Jozef parochie in Oisterwijk. Daar houd ik me bezig
met de ledenadministratie. Deze ervaring kan ik nu goed
gebruiken in mijn nieuwe baan. En daarnaast ben ik
verantwoordelijk voor het algemeen secretariaat en het
notuleren van diverse vergaderingen.
 
Mijn man en ik zijn beiden geïnteresseerd in kunst en
cultuur. Samen gaan we regelmatig naar tentoonstellin
gen in diverse musea. Ook maken we graag reizen naar
het buitenland. We hopen dat we volgend jaar weer een
mooie reis kunnen gaan maken. We hebben al een
aantal bestemmingen in gedachte. Verder lees ik graag,
doe ik aan sport (fitness en zwemmen) en houd ik ook
wel van een dagje shoppen.
 

Joost Jansen 25 jaar priester

Namens het bestuur van de Parochie Heilige Augustinus
heb ik de eer u uit te nodigen om aanwezig te zijn bij de
viering op 21 november 2021. Deze viering staat in het
teken van zowel het afscheid van Joost als Pastoor van
onze parochie alsmede zijn 25 jarig priesterjubileum.
U bent van harte welkom om de viering bij te wonen in
de Sint Servatiuskerk te Dinther. De viering begint om
10.45 uur en wordt opgeluisterd door Koor Amicanto. 

Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om elkaar
te ontmoeten en de jubilaris te feliciteren in Cultureel
Centrum Servaes (gelegen naast de kerk).
Wij verzoeken u 21 november te noteren in uw agenda.
 
Geen feest zonder cadeau.
Bij gelegenheid van dit feest stelt Joost Jansen het op
prijs wanneer er een geldelijke bijdrage wordt gegeven
voor een nieuw project Huis voor Lectio Divina dat als
doel heeft mensen - van - vandaag te verbinden met de
Bijbelse boodschap.
Collectebussen zijn hiervoor in de kerk aanwezig. In de
bijlage bij dit parochieblad staat nadere informatie.
 
Karin van der Heijden
Vicevoorzitter Parochiebestuur

Dank je wel
 
Aan het einde van de mooie installatieviering van onze
nieuwe pastoraal werker Guido Dieteren heb ik
– van wege mijn terugtreden als pastoor -
twee mooie mappen met persoonlijke getuigenissen/
ontboezemingen van parochianen mogen ontvangen.
22 jaar geschiedenis trekken aan mij voorbij. De
mappen zijn dik, zoveel herinneringen dat ik waar
schijnlijk niet iedereen persoonlijk kan bedanken.
Daarom dit dankjewel. Het ontroert me.
 
Joost Jansen o.praem.

Uit de Nieuwsbrief van het Bisdom
 
Onder het kopje ‘Benoemingen/ontslagen’ in de digitale
Nieuwsbrief van het Bisdom van september was te lezen:
De zeereerwaarde heer drs. J.H.G.M. Jansen o.praem. te
Heeswijk per 1 augustus 2021 eervol ontslag als pastoor
van de parochie Heilige Augustinus te Berlicum. Tevens
per gelijke datum benoeming tot waarnemend pastoor
van de parochie Heilige Augustinus.
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Samen op weg
 
Begin september ben ik in de kerk van Middelrode
gepresenteerd als pastor van de Augustinusparochie. En die
taak wil ik graag op mij nemen. Samen met u wil ik bouwen
aan die kerk, die mij, die ons allen, zo dierbaar is.
Ik wil samenwerken met mijn collega’s in het pastoresteam en
met een zeer betrokken parochiebestuur, ik wil samenwerken
met de pastoraatsgroep en de locatieraden, samenwerken
met die grote groep mensen die in de Augustinusparochie
actief is, samenwerken met u allen.
 
De afgelopen periode hebben het pastoresteam en het
parochiebestuur hun vertrouwen in mij uitgesproken, heeft
de abt van de Abdij mij voorgedragen en heeft de Bisschop
van Den Bosch mij zijn zending verleend. En daar ben ik trots
op, dat is mij dierbaar. Want wanneer ik me zo gedragen mag
weten door deze mensen en hopelijk ook door u, dan durf ik
van harte 'ja' te zeggen op de mij toevertrouwde taken.
Ik heb er zin in.
 
“Ja maar, met de komst van zo’n nieuwe pastor gaat er
natuurlijk van alles veranderen”, hoor ik u al verzuchten.
En ik moet u zeggen: ‘Ja, u heeft gelijk’. Want ik ben niet pastor
Isabel of pastor Frank, ik ben niet pastor Joost of pastor René.
Ik ben pastor Guido. En ik heb natuurlijk mijn eigen manier van
werken. Maar dat wil ik samen met u doen. In de verschillende
geloofsgemeenschappen en verbonden met die prachtige
abdij in ons midden gaan we samen werken aan vitale geloofs
gemeenschappen en een bruisende Augustinusparochie. En
natuurlijk zullen we in de komende periode aan elkaar moeten
wennen. Zal ik dingen net anders doen dan u gewend bent.
Maar ik hoop dat altijd dat basisgevoel aanwezig zal blijven.
Dat we ons samen in willen zetten voor die opdracht die ons
gegeven is door de Heer: elkaar steunen in lief en leed, elkaar
dragen in geloof, hoop en liefde, om zo te komen tot een
parochie, waarin iedereen zich thuis mag voelen.
 
In dat vertrouwen hoop ik als pastor op een aantal heel mooie
en rijke jaren hier in de Augustinusparochie.
 
Pastor Guido Dieteren
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Parochiedag
 
De parochiedag was op 5 september in Middelrode.
 
Om 10.00 uur werd er begonnen met een eucharistie
viering in de Sacramentskerk, voorgegaan door het hele
pastoresteam. Tijdens deze viering werd onze nieuwe
pastor Guido Dieteren geïnstalleerd.
 
Na de viering was er een vendelgroet voor Guido door
het St. Jorisgilde. Vervolgens was er op het Beukplein
koffie en thee met een 'Balkumse beer' en werden er
belegde broodjes geserveerd. Dit alles onder goede
weersomstandigheden.
Joost Jansen kreeg van de geloofsgemeenschappen
Heeswijk-Dinther en Loosbroek een zelf samengesteld
boek aangeboden, als dank voor zijn grote inzet in de
voorbije jaren dat hij hier pastoor was.
In de kerk was een doorlopende powerpointpresentatie
van allerlei werkgroepen binnen de parochie, er was
Taizé-zingen o.l.v. Joost Jansen; Nico Schoenmakers zong
een prachtig lied en  begeleidde zichzelf op de piano  en 
Fréderique  Schoenmakers-de Groot vertelde boeiende
verhalen.
 
Om 14.00 uur werd deze prachtige dag afgesloten met
een gebedsmoment.

Sint Lambertuskerk Veghel
 
Links op de voorgevel van de St Servatiuskerk in Dinther
zien we een beeld van de heilige Lambertus. Dat beeld
verwijst naar onze buurparochie met als patroon de
heilige Lambertus. Beelden en tegeltableau’s tegen de
voorgevel van de Sint Lambertuskerk zijn in de jaren
zestig van de vorige eeuw verwijderd en verdwenen. Nu
heeft de Sint Lambertuskerk een metaformose onder
gaan en vormt de voorgevel een blikvanger.
De hernieuwde belangstelling voor de architect Pierre
Cuypers en zijn werk, oude tekeningen, foto’s e.d. én een
vorstelijke particuliere gift hebben het mogelijk gemaakt
de beelden en tegeltableau’s opnieuw aan te brengen
tegen de voorgevel.
 
Mede voorgegaan door de bisschop van Den Bosch was
er in de kerk een prachtige viering op zondag 3 oktober.
Daarna volgde buiten de zegening door Mgr. Gerard de
Korte over de arcaturen.
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Acoliet 
Binnen de parochie is hij actief als acoliet. Al meer dan
40 jaar! “Vroeger was het normaal dat iedereen elke
week naar de kerk ging. Jong en oud.
Op een bepaald moment vroeg de pastoor in de klas wie
er misdienaar wilde worden. En dat clubje misdienaars
was heel populair op school. Want als er bijvoorbeeld
een bruiloft of zo was dan mocht je tijdens schooltijd uit
de klas om de mis te dienen”, aldus Marko.
“Ook werden er ieder jaar een kamp en allerlei andere
activiteiten georganiseerd. Dat maakte het ook aantrek
kelijk en interessant om het te blijven doen. Het was op
een gegeven moment een grote club van zo’n 40 à 50
man en dat werd een soort van vriendengroep die
samen veel beleefden”.
Velen zijn er toen ze wat ouder werden mee gestopt.
Marko is met enkele anderen overgebleven tot de dag
van vandaag. Marko: “Het groepje is erg afgeslankt. Het
is een uitstervend beroep”. Momenteel verzorgt hij nog
eens in de vijf à zes weken de mis.
 
Huwelijksvoorbereiding
Daarnaast is hij al ruim 20 jaar lector.
En heeft hij, op verzoek van Joost Jansen, een aantal
jaren, samen met zijn vrouw, de huwelijksvoorbereiding
in Heeswijk-Dinther en Loosbroek verzorgd. Eerst
samen in Berlicum gaan kijken voor een nieuwe opzet.
Want daar werd de huwelijksvoorbereiding op één dag
gedaan in plaats van diverse avonden.

Onder de toren...
Op bezoek bij Marko Konings
 
Ik tref Marko Konings (54), een geboren en getogen Dinthernaar, in zijn sfeervol verbouwde boerderij
in het buitengebied van Dinther.
Het is zijn ouderlijk huis. Hij woont daar samen met zijn vrouw Arianne en hun zoon Casper (13).
Marko komt uit een gezin van 6 kinderen (2 zussen en 3 broers, waarvan de jongste helaas enkele jaren geleden
is overleden). Zijn moeder woont in het voorhuis, zo is de mantelzorg altijd dichtbij. In het dagelijks leven werkt
Marko bij Canon in Den Bosch op de afdeling Supply Chain Management.
   

En zo werd die opzet overgenomen in Heeswijk-Dinther.
Marko: “Die voorbereidingsdagen waren ontzettend
leuk. Samen met de bruidsparen praatte je dan over
bijvoorbeeld je familie en keek je op een verrassende
manier naar jezelf, je partner en je relatie. Heel mooi om
te doen. Maar als de kloof qua leeftijd dan te groot wordt
dan wordt de klik met de bruidsparen minder en toen
hebben we het stokje overgedragen”.
 
Politiek
Sinds 1998 zit Marko in de plaatselijke politiek, waarvan
de afgelopen 12 jaar als gemeenteraadslid van Bernhe
ze. De laatste 8 jaar is hij tevens fractievoorzitter van
Politieke Partij Blanco. Ook hier gaat veel tijd in zitten.
Toch wel zo’n 20 uur per week.
En dit doet hij niet alleen voor zichzelf maar juist ook
voor alle inwoners. Om ervoor te zorgen dat er juiste
beslissingen worden genomen en dat er voor iedereen
in de gemeente zo goed mogelijk gezorgd wordt.
Marko: “Onze partij heeft eigenlijk geen kleur, we gaan
voor wat op dát moment het beste is voor de inwoners”.
 
En thuis is er ook altijd wel wat te doen. Werken in de
mooie bloementuin/kas. En regelmatig een beetje
sporten in de vrije tijd hoort er ook bij. Ze wonen dicht
bij het bos, dus je loopt of fietst zo de natuur in.
Ook speelt hij saxofoon bij Harmonie Servaes in Dinther
en is hij grensrechter bij de voetbalclub van zijn zoon.
 
Marko verricht veel werk voor de gemeenschap, dat
vindt hij belangrijk. Maar hij blijft er heel bescheiden
onder. Dat siert hem. Marko, we hopen dat je nog lange
tijd actief mag zijn voor onze parochie en op alle andere
fronten!
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Kerststal in de pandgang 2020

Kerstexpositie in de Abdij van Berne
 
Het is bekend dat jaarlijks in de Abdij verschillende
kerstgroepen worden geplaatst, vaak aangevuld met
elementen uit de rijke historie van de Abdij.
Jan Nabuurs o. praem. is de grote stimulator van dit
gebeuren. Maanden van tevoren maakt hij plannen voor
telkens weer een verrassend geheel. Met een groep
vrijwilligers wordt in december alles uitgevoerd.
 
Dit jaar is de opstelling gebaseerd op 900 jaar
Norbertijnen. Met de kerststal als uitgangspunt
– de Norbertijnenorde is immers met Kerstmis 1121
gesticht – zijn de plannen gebaseerd op een symbolische
reis door de tijd vanuit het verleden naar het heden en
gericht op de toekomst. Dit alles wordt uitgewerkt in de
Norbertus zaal, waardoor de expositie dagelijks van
14.00 uur tot 16.00 uur tussen Kerstmis en Driekoningen
voor iedereen toegankelijk is.
 
Naast het kijkplezier is er ook koffie, thee of iets fris en
gelegenheid voor een praatje. Voor kinderen wordt er
een activiteit uitgewerkt. Als entree wordt een bijdrage
gevraagd.
 
Definitieve bijzonderheden worden t.z.t. via de website
van de Abdij en de regionale bladen bekend gemaakt.

Allerzielen
Berlicum - Middelrode
 
Traditioneel worden op 2 november, de dag van
Allerzielen, onze overledenen herdacht, speciaal
diegenen van wie we het afgelopen jaar afscheid hebben
moeten nemen.
 
Op dinsdag 2 november doen we dit in een Allerzielen
viering in de kerk van Middelrode, voor deze viering
worden de nabestaanden van de overledenen van het
afgelopen jaar persoonlijk uitgenodigd.
Met woorden, muziek en zang herdenken we onze
dierbaren, tevens zal er voor iedere overledene van het
afgelopen jaar een kaars aangestoken worden.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om de begraaf
plaats in Middelrode te bezoeken en een kaarsje te
plaatsen op het graf van een dierbare, de begraafplaats
zal op deze avond verlicht zijn met vuur en kaarsen. Er
is ook gelegenheid om even na te praten onder het genot
van een kopje koffie of thee.
 
Op zondag 7 november houden we wederom een
Lichtjesavond in het Processiepark in Berlicum. Ook hier
zullen onze overleden medeparochianen herdacht
worden met woord, zang en kaarsen. Daarna gaan we
in optocht, met brandende kaarsen, naar de begraaf
plaats waar iedereen een kaarsje kan plaatsen bij het
graf van een dierbare. Tevens is er gelegenheid om
onder het genot van een kop koffie/thee of een glaasje
glühwein nog even na te praten.

                      In gedachten
                      kom je soms zomaar voorbij
                      even een moment
                      een blik, die lach
                      alsof je er nog gewoon bent
 
                       ik ontmoet je dan
                       gewoon heel kort
                       voelt nog zo fijn
                       zo vertrouwd
                       alsof jij en ik nog wij zijn.
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Mij was gevraagd om een helpende hand te bieden bij
het kopieerwerk voor een grote tentoonstelling over de
gesloopte Petruskerk in Berlicum. De klus was  snel klaar
en geslaagd. 
 
Op een dag was ik boven in het parochiecentrum toen
de deurbel ging. Ik liep zo snel als mogelijk naar beneden,
met mijn laptop in de hand, nog half open. Toen ik
beneden kwam zette ik de laptop op tafel en opende de
deur, het was de contactpersoon van de tentoonstelling.
Weer bij de tafel bleek het beeldscherm gebroken te zijn.
Dat was schrikken. Ik had die week een belangrijke klus
die op de computer afgewerkt moest worden. Ik sprak
er over met de contactpersoon die aangaf dat mogelijk
alleen het beeldscherm stuk was en dat we dat konden
checken met een tweede beeldscherm. Hij bood direct
aan om dat bij hem thuis op te halen en het uit te
proberen. Hij vertrok voor het tweede beeldscherm en
kwam snel weer terug. Gelukkig bleek alleen het beeld
scherm gebroken te zijn. Ik mocht zijn beeldscherm de
rest van de week gebruiken. Super blij was ik met de
tijdelijke oplossing: Ik kon weer vooruit en mijn klus was
daardoor op tijd klaar.
Ik bedankte hem en hij zei dat hij mij graag hielp en dat
hij het normaal vond omdat ik hem ook eerder geholpen
had. Maar iemand helpen betekent niet altijd dat iemand
je helpt als jij hulp nodig hebt. Het bevestigt wel de
spreuk: wie goed doet, goed ontmoet! De tegenslag werd
dus een bijzonder moment van elkaar helpen en er voor
elkaar zijn.
 
Gelukkig is de laptop inmiddels weer gerepareerd. De
tentoonstelling was prachtig en wat ikzelf bijzonder vond
om te zien, is dat het materiaal van de met name de
afgelopen 10 jaar dat ik hier werk zo herkenbaar is van
wat ik samen met alle parochianen ervaren heb: Het
verdriet over het verlies van die prachtige Petruskerk en
de mooie herinneringen daaraan. En bijzonder om heel
de geschiedenis in beeld te zien!

Vele handen _ _ _ Licht werk

 
In de vakantieperiode zijn enkele mensen waaronder
ikzelf actief bezig geweest om de parochiedag van
5 september voor te bereiden.
Het was heerlijk om weer allerlei leuke ideeën voor die
dag in te brengen, zowel voor de viering als voor de
ontmoeting buiten zoals na de viering het pannenkoe
ken bakken en een springkussen voor de kinderen. De
coronamaatregelen zouden immers grotendeels niet
meer nodig zijn. Het was super jammer dat we de
plannen toch nog drastisch aan moesten passen en
vereenvoudigen. Gelukkig hebben we enorm geboft met
het weer waardoor er weer volop ruimte was om elkaar
in het zonnetje buiten te ontmoeten en dat voelde heel
feestelijk.
 
Mijn job was het om een PowerPointpresentatie te
maken. Gevraagd was aan alle coördinatoren om foto’s
van hun werkgroepen Ik was zo blij met de toegestuurde
foto’s vanuit alle locaties. Diverse coördinatoren hebben
er aan bijgedragen dat ik mijn PowerPointpresentatie
kon maken.
Samen zorgen we er immers voor dat alle activiteiten in
onze parochie plaats kunnen vinden.
Zo was bijvoorbeeld de oudste medewerker van 96 jaar
te zien. Hij hoort bij de onderhoudsploeg van de begraaf
plaats  in Heeswijk en de jongste van 5 jaar die zo af en
toe en handje helpt. Met andere woorden vrijwilligers
van alle leeftijden kunnen hun steentje bijdragen in onze
parochie.
 
We hebben nog vacatures openstaan bij ons bestuur
voor gebouwen en fondswerving, het telefoonteam,
bij de locatieraad van Heeswijk Dinther en bij de
bloemsiergroep in Berlicum/Middelrode.
Wanneer je interesse hebt ben je van harte welkom!
 
Coördinator Parochiecentrum en Vrijwilligers
Petra van Rijsingen
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Overzicht vieringen Parochie Heilige Augustinus

 zo 31 okt  Berlicum/Middelrode   09.30 uur  Woord- en Communieviering
 5e zondag  Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering Allerheiligen/Allerzielen
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 ma 01 nov  Berlicum/Middelrode  19.00 uur  Eucharistieviering
 Allerheiligen  Heeswijk-Dinther  19.00 uur  Eucharistieviering

 di 02 nov  Berlicum/Middelrode  19.00 uur  Woord- en Communieviering
 Allerzielen  Heeswijk-Dinther  19.00 uur  Eucharistieviering

 zo 07 nov  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering
 Heilige Willibrord  Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering

 za 13 nov  Berlicum/Middelrode  19.00 uur  Gezinsviering Sint Maarten

 zo 14 nov  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering
 Werelddag van de Armen  Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering
    Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 zo 21 nov  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering
 Christus Koning  Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering
    Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering / Priesterjubileum pastoor Joost Jansen

 zo 28 nov  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering
 1e zondag van de Advent  Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 zo 05 dec  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering
 2e zondag van de Advent  Loosbroek  09.30 uur   Woord- en Communieviering
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering 

 zo 12 dec  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering
 3e zondag van de Advent  Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 zo 19 dec  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering
 4e zondag van de Advent  Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 vrij 24 dec  Berlicum/Middelrode  16.30 uur  Peuter- en kleuterviering
 Kerstavond    19.00 uur  Woorddienst Gezinsviering
     21.00 uur  Eucharistieviering
   Loosbroek  17.00 uur  Eucharistie Gezinsviering
     21.00 uur  Woord- en Communieviering
   Heeswijk-Dinther  18.00 uur  Woorddienst Gezinsviering
     21.00 uur  Eucharistieviering

 za 25 dec  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering
 Eerste Kerstdag  Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering

Houd voor de actuele stand van zaken de website, de digitale nieuwsbrief, MijnRKK-app, Facebook en de kerkberichten in
weekblad De Brug in de gaten. Dit geldt met name voor de kerstdagen.
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Metten en lauden zondagen 08.00 uur
Metten en lauden weekdagen 07.00 uur
Eucharistieviering zondag  10.30 uur
Eucharistieviering weekdagen 12.15 uur
Vespers elke dag  18.00 uur

Gebedstijden in de Abdij
 

 

 zo 26 dec  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering
 Tweede Kerstdag  Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering 
 Heilige Familie  Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 vrij 31 dec  Loosbroek  18.00 uur  Eucharistieviering voor de hele parochie / Oudjaar

 za 01 jan  Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering voor de hele parochie / Nieuwjaar 
 Maria, Moeder van God         

 zo 02 jan  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering
 Driekoningen  Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering

 zo 09 jan  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering
 Doop van de Heer  Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

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

 za 22 jan  Heeswijk-Dinther  19.00 uur  Eucharistie Gezinsviering presentatieviering communicanten

 zo 23 jan  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering
   Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 zo 30 jan  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering
 5e zondag  Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

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

 za 12 febr  Berlicum/Middelrode  19.00 uur  Eucharistie Gezinsviering / thema: Delen

 zo 13 febr  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering
 

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 communie
viering, gekoppeld aan de viering op zondag in de kerk
in Middelrode.
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De Mariakapel R.K. kerk Heeswijk
Het kerkportaal Protestantse kerk Dinther
Het kerkportaal R.K. kerk Dinther
Het kerkportaal R.K. kerk Loosbroek

Kerstpakkettenactie
Heeswijk - Dinther - Loosbroek 
 
Hulpdienst LICHTPUNT HDL organiseert ook dit jaar een
kerstpakkettenactie voor de gezinnen, die moeten leven
van een uitkering.
Van 17 t/m 24 december 2021 kunt u uw gekregen of
zelf samengesteld kerstpakket naar de kerken in HDL
brengen. De werkgroepleden brengen deze pakketten
naar de gezinnen die daarvoor in aanmerking komen.
U kunt het best lang houdbare levensmiddelen in dit
pakket doen, zoals bijvoorbeeld rijst/pasta, blikken of
pakjes soep, koffie, thee, groenten of fruit in potten,
frisdrank (geen alcohol), jam, hagelslag, pindakaas,
koekjes of chocola.
 
Tussen 10.00 en 17.00 uur kunt u terecht in:

Wij danken u bij voorbaat voor uw gulle gaven.
Door corona zijn nog meer mensen in moeilijkheden
gekomen en zorgt een goed gevuld kerstpakket voor een
lichtpuntje bij deze gezinnen. We moeten het nog steeds
samen doen! Geef om elkaar en aan elkaar.

Adventsactie 2021
'Een gezonde start voor moeder en kind'
 
Hoe mooi is het in de aanloop naar Kerstmis ervoor te
kiezen om de geboortezorg in Somalië te verbeteren.
De geloofsgemeenschappen van HDL selecteerden
daarom dit project van Adventsactie.
Somalië is geteisterd door conflicten, overstromingen en
extreme droogte. De Somalische bevolking krijgt alle
ellende over zich heen, de mensen zijn ontheemd in
eigen land of gevlucht naar een buurland. Kwaliteit en
bereikbaarheid van gezondheids- en geboortezorg zijn
in het hele land ronduit slecht. De meeste zwangere
vrouwen maken gebruik van traditionele vroedvrouwen.
Dit leidt, samen met de gebrekkige voorzieningen, tot
een extreem hoog sterftecijfer van pasgeboren baby’s
en van moeders.

Levensmiddelenactie
Berlicum - Middelrode
 
Op zaterdag 4 en 11 december is er weer de jaarlijkse
levensmiddelenactie.
Deze actie is een samenwerkingsverband tussen de
geloofsgemeenschap Berlicum - Middelrode van de
parochie H Augustinus en de Vincentiusvereniging van
St. Michielsgestel.
Voor het negende jaar op rij houden we deze actie ten
behoeve van dorpsgenoten die door omstandigheden
een inkomen hebben op of onder bijstandsniveau. Met
de ingezamelde levensmiddelen worden vervolgens
kerstpakketten gemaakt.
 
Er wordt voorafgaande aan de actie 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 aan kerstpakket@vincentiusgestel.nl.
 
Hopelijk wordt deze actie ook dit jaar weer een groot
succes en wordt het dankzij het winkelend publiek, de
vrijwilligers en de medewerking van de winkeliers voor
iedereen een warme Kerst.

In de stad Burdhubo, in het zuiden van Somalië, is sinds
kort een gezondheidscentrum voor inwoners van de
stad en de omliggende kampen voor ontheemden.  Daar
bieden deskundigen professionele geboortezorg en
begeleiding aan 720 zwangere vrouwen, 240 jonge
moeders en 150 pasgeborenen.
In de kerken van Loosbroek en Dinther houden wij op
zondag 19 december daarvoor een extra collecte.
Doneren kan ook door een gift te storten op
NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, Den Haag.
Meer weten? Ga dan naar www.adventsactie.nl

 
Vastenactie 2022
Voor de vastenactie kijken we alvast vooruit. In 2022
geen eigen project maar deelname aan de landelijke
campagne in het teken van: Een plek voor jou, een plek
voor mij. 
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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

14 juli  2021 An van den Wildenberg-van Osch 95 jaar
01 aug 2021 Tiny (Martien) van de Koevering 90 jaar

Voor wie de klokken luidden...
 
Overleden

 

De kerststal-werkgroep
 
Ieder jaar staat er weer een mooie kerststal te pronken
in de kerk.
Die wordt verzorgd door de kerststal-werkgroep. Een
groep van 1 dame, Leny Veltien, en 8 heren, Wim Reijnier,
Rob Hoornweg, Willy vd Broek, Jo van Liempt, Tiny vd
Zanden, Jo vd Broek, Theo van Zoggel, Henk van Uden
en Henk Jansen, die er ieder jaar weer voor zorgen dat
het een mooi geheel wordt.
 
Ik ben in gesprek met Leny Veltien. Leny is zelf al actief
in de werkgroep sinds 1995, nadat pastoor Pulles haar
gevraagd had om poppen te voorzien van kleding. Eerst
zat ze alleen in de naaigroep, maar al snel werd ze ook
gevraagd mee te helpen om de hele stal mee in elkaar
te zetten. Daarna is ze coördinator van de groep
geworden. Ook haar man Willy is sinds hij in de VUT
kwam altijd actief geweest in de werkgroep. Helaas is hij
vier jaar geleden overleden.
Na sluiting van de kerk in Berlicum zijn de kerststal-
werkgroepen uit Berlicum en Middelrode samen-
gesmolten. “Dat is eigenlijk vanaf het begin heel goed
gegaan” aldus Leny.
 
Zo rond oktober begint de groep met vergaderen.
Dan wordt er afgesproken wát en hóe ze het gaan doen:
hoeveel bomen er gehaald moeten worden, wie ze gaat
bestellen, kijken of alles binnen het budget past.
Ze gebruiken altijd echte bomen. Want dat is toch het
mooist.

 
Dit jaar zal tevens bekeken worden of er een nieuwe
kerststal moet komen of niet. Soms kijken ze naar het
thema van de Advent. Helaas kunnen ze niet veel
variëren omdat ze gebonden zijn aan de plek in de kerk
en omdat ze altijd dezelfde beelden gebruiken.
Daarna zijn ze toch wel een volle week bezig om de
kerststal op te bouwen. Dit wordt voornamelijk gedaan
door de mannen. Leny, vaak bijgestaan door Els
Wigmans, zorgt voor koffie en appelflappen en verricht
waar nodig wat kleine hand- en spandiensten.
Leny: “We zijn er wel een tijdje mee bezig, maar het is
leuk om te doen”.
 
Op Eerste en Tweede Kerstdag is de kerststal de gehele
middag te bewonderen. Soms wordt er voor de kleintjes
ook nog een kleurwedstrijd of “tel de diertjes”-wedstrijd
gehouden. De winnaar kan een klein kadootje winnen.
 
Nadat er in het verleden helaas enkele keren iets is
ontvreemd uit de kerststal, werd besloten om het St. Joris
Gilde in te zetten om wacht te houden tijdens de kerst
stalbezichtigingen. (Dit wordt gecoördineerd door Henk
van Uden). Jammer genoeg heeft het Gilde vanwege de
corona moeten besluiten om het wachtlopen vorig jaar
en ook dit jaar niet te doen. Wellicht wordt deze traditie
het volgend jaar toch weer opgepakt.
 
Leny (en Els) en alle heren van de werkgroep heel
hartelijk dank voor jullie inzet. Dankzij jullie kunnen we
ieder jaar van een sfeervolle kerst in de kerk genieten!
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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
per 1-1-2022 heeswijkdinther@parochieheiligeaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar: 06-24370625

Kledingactie gaat door
Vanaf 1975 hebben onze vrijwilligers kleding opgehaald
voor het behoud en onderhoud van de Dintherse Sint
Servatiuskerk. Vele jaren alleen in Dinther en later ook
om de week in Heesch.
Al enige tijd brachten wij de kleding naar kringloopbedrijf
Oss/Bernheze. Daarvoor ontvingen wij een vaste prijs
per kilo. Het kringloopbedrijf haalt per 1 oktober 2021
zelf de kleding op.
Als compensatie krijgen wij van de gemeente vanaf nu
tot 1 januari 2023 als vergoeding voor alle ingezamelde
kleding een lager bedrag per kilo.
Het is wel van het grootste belang uw overtollige kleding
naar de containers op het kerkplein te blijven brengen.
Per 1 januari 2023 komt er een nieuwe wet voor het   
inzamelen van kleding. En dan is de gemeentelijke
overheid daarvoor niet langer verantwoordelijk en moet
de kledingindustrie de inzameling zelf gaan regelen.
Wat dit voor de werkgroep betekent is nog onbekend.
Vooralsnog haalden daarom onze eigen kledingophalers
op zaterdag 2 oktober voorlopig voor de laatste maal de
kleding op. De containers werden gesloten door Kees
Kuijpers en Harry Hanegraaf.
Wij danken de kledingophalers en hopen dat ze weer
beschikbaar zijn wanneer de inzameling opnieuw start.

Gedoopt is
Katja Khayak
Welkom in onze geloofsgemeenschap.

Wij namen afscheid van
20-08-2021    Mieke van der Sangen-Goorts    65 jaar
Moge zij voortleven in vrede en geluk bij God.
Laat de herinnering aan haar levend blijven.

Lambertus
Op de foto van de kledingophalers Kees Kuijpers en
Harry Hanegraaf ziet u ook de voorgevel van onze Sint
Servatiuskerk. Het beeld dat u links ziet is dat van de
Heilige Lambertus, de patroon van onze buurparochie
in Veghel, waarvan de kerk recentelijk een metamorfose
heeft ondergaan.

Hoe mooi is het de zijden bloemen vanuit Heeswijk in de
kerk van Dinther te zien!
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Heeswijk
H. Willibrorduskerk, Hoofdstraat 80, 5473 AS  Heeswijk
Mailadres: heeswijk@parochieheiligeaugustinus.nl
per 1-1-2022 heeswijkdinther@parochieheiligeaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar: 0413-296341
Lichtpunt:heeswijk@parochieheiligeaugustinus.nl / t.a.v.lichtpunt

26 juli   2021 Marie van Santvoort-van Zutphen 85 jaar 
04 sept 2021 Marietje Zonnenberg-Bongers 89 jaar
11 sept 2021 Jet van Oorschot-van Gool 86 jaar
27 sept 2021 Annie van Dortmont-Verheijden 90 jaar
05 okt   2021 Adriana van Padua-Verheijen    78 jaar
06 okt   2021 Ronald ter Heerd 49 jaar

Wij namen afscheid van
 

 
 

Boek Judith de Laat
Vergeet me

Sint Willebrordusgilde
 
Het Sint Willebrordusgilde heeft met corona ook een
moeilijke tijd gehad. Daarom is besloten de koning nog
een jaar langer aan te laten en dit jaar geen konings
schieten te organiseren. Om hen toch aandacht te geven
laten we u kennismaken met het Willibrordlied.

Het Schriftwoord in de handen
met het geloof omgord,
zo kwam naar onze landen
de monnik Willibrord.
Langs wouden en rivieren,
door wadden zou hij gaan
en, om Gods naam te vieren,
naar mensen bruggen slaan.
 
Was hij van ver gekomen,
van 't land over zee,
van Petrus' Stoel te Rome
bracht hij zijn opdracht mee:
'Ga trekken langs de wegen,
tot herder nu gewijd,
schenk heel het land uw zegen,
maak 's Heren weg bereid'.
 
Maar 't volk waarvoor zo moedig
hij heeft gezorgd, gewaakt,
o God, wat is het spoedig
verzwakt, verdeeld geraakt...
Breng samen rond zijn kromstaf
wat een ooit is geweest.
Heer, wil ons van de grond af
vernieuwen door Uw Geest.

 
Schrijfster Judith de Laat
komt uit Brabant en beschrijft in het
boek de ervaringen van een dochter
met haar moeder die de ziekte van
Alzheimer heeft.  
Hierin komt ook duidelijk naar voren
wat een invloed deze vreselijke ziekte
heeft op het leven van de moeder als

wel op die van de familie.
De langzaam dementerende moeder gaat tijdens het
ziekteproces terug naar de jaren 50 van haar jeugd in
Brabant, waar streng religieuze grote arbeidersgezinnen
de normaalste zaak van de wereld waren.
Deze zorgvuldig begraven herinneringen maken veel
indruk op de dochter.
Een aanrader voor mensen die in de familie te maken
hebben met Alzheimer!

 
Melodie, ”God groet u zuivere bloeme”

Kerkbanken Willibrorduskerk

Omdat de kerkbanken nagelvast zitten, is het ons nog
niet toegestaan deze voor verkoop uit te geven.
Zo gauw dit wel mogelijk is hoort u of u in aanmerking
komt voor de aankoop van een bank.
Namens de locatieraad Heeswijk, Els van Sleuwen
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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:

 
Simul Canto 10 jaar
 
Op 11 mei was het 10 jaar geleden, dat Simul Canto
(dit betekent: samen zingen) werd opgericht.
Dit kerkkoor bestaat uit 22 dames en heren, die één keer
per maand de Mis op zondag opluisteren. Het koor staat
onder leiding van Carla Bons en wordt momenteel op
het orgel begeleid door John Blummel. Kenmerkend
voor dit koor is, dat bijna alle leden ook nog in een ander
koor zingen.

Ziekenbezoekgroep 40 jaar
 
Op 12 september, Nationale Ziekendag, heeft de zieken
bezoekgroep van onze geloofsgemeenschap het 40 jarig
bestaan gevierd.
 
Er was een mooie viering in de kerk.
Daarna kwamen 65 personen in De Wis bijeen voor een
gezellig samenzijn met koffie/thee en taart, die door de
vrijwilligers was gemaakt. Verder kon genoten worden
van een drankje en tot slot was er worsten- en krenten
brood. Aan degenen, die niet aanwezig waren, werd later
een attentie gebracht.
 
De ziekenbezoekgroep telt 16 vrijwilligers. Elk bezoekt
met regelmaat enkele mensen met beperkingen,
meestal door gevorderde leeftijd: ruim zestig personen
worden bezocht. Daarbij komen mensen, die tijdelijk iets
ernstigs mankeren of een flinke operatie hebben onder
gaan.

Werkgroep kerstgezinsviering
 
Deze bestaat uit Nicole Habraken, Josine van Santvoort
en Sandra van der Heijden.
Zij zijn gemiddeld al 6 jaar actief in deze werkgroep. Hun
doel is om er voor de jonge gezinnen een mooie, goed
te begrijpen kerstviering van te maken op kerstavond.
Als werkgroep komen ze vanaf oktober een paar keer bij
elkaar om het draaiboek door te nemen en de taken te
verdelen. Tegen Kerstmis worden de leerlingen van
groep 3 gevraagd om mee te doen aan het kerstspel, dat
tijdens de viering wordt opgevoerd. De meesten geven
zich op en als er te weinig opgaves zijn, omdat deze groep
bijvoorbeeld te klein is, wordt de groep erboven of   
eronder nog benaderd. Op de vrijdag voor kerstavond
wordt er geoefend met de kinderen. Ze mogen zelf
aangeven welke rol ze willen spelen. De meesten willen
engel zijn of koning.
 
Op kerstavond is het dan zover. De kinderen vinden het
spannend, maar leuk om mee te doen. Het kerstverhaal
wordt door Sandra gelezen en de kinderen beelden het
verkleed als kerstfiguur uit. Musicalkoor Joy zingt tijdens
het spel kerstliederen. Tijdens de overweging blijven de
kinderen voor in de kerk en sluit de pastor zijn woordje
bij het spel aan.
De kinderen helpen ook mee de misboekjes uit te delen,
collecteren, etc. Kinderen uit een andere groep mogen
versieringen maken om de kerk nog meer in kerstsfeer
te brengen. Na afloop krijgen alle kinderen, die in de
viering waren een presentje of iets lekkers.
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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.

Communicanten
 
Het nieuwe communiejaar is weer sprankelend van start
gegaan met een enthousiaste groep communicanten uit
alle dorpen binnen de parochie.
Begin oktober was de, inmiddels gebruikelijke,
vossenjacht. Dit blijft een mooie aftrap van het project,
omdat de kinderen elkaar al een beetje leren kennen.
Bovendien maken ze op een leuke manier kennis met
verschillende Bijbelse figuren. 
Door de weersomstandigheden stonden ze dit jaar
niet in de  bossen rondom  Kasteel Heeswijk, maar
vertelden ze wie ze waren in de kerk van Middelrode.
De communicanten werken momenteel vanuit het
projectboek 'Blijf dit doen' gedurende verschillende
kinderbijeenkomsten toe naar de presentatieviering in
januari. Deze viering zal zijn op zaterdag 22 januari in de
kerk van Dinther. De groep kinderen zal zich dan op een
leuke manier aan de gemeenschap voorstellen. 
Na een roerig coronajaar, hopen we dit jaar op een
rustige voorbereiding richting de eerste communie-
vieringen in mei.
Afgelopen jaar heeft van iedereen veel gevraagd.
Het is dan ook een extra compliment waard dat de oude
groep communicanten een heel mooi bedrag bij elkaar
heeft gespaard voor het goede doel, dat tijdens hun
communietraject is aangewezen: Lichtpunt heeft maar
liefst 384,35 euro ontvangen uit de zelfgemaakte spaar
potjes van deze groep. Goed gedaan allemaal! Lichtpunt
gaat hier verschillende gezinnen, die dit goed kunnen
gebruiken, heel blij mee maken.

Vormsel 2022
 
Normaal gesproken ontvangen de jongeren uit groep 8
een uitnodiging voor het vormseltraject.
Binnen de parochie zijn we ons aan het bezinnen over
het traject van doopsel naar vormsel en daarna.
We willen hiervoor een goed aanbod neerleggen.
Wanneer de nieuwe plannen bekend zijn brengen wij
jullie uiteraard op de hoogte.
 
Jongeren die nu in groep 8 zitten, zullen volgend jaar
worden uitgenodigd voor de vormselvoorbereiding.
Wil je deze informatie volgend jaar niet missen, stuur
dan een mailtje met je naam en mailadres naar 
secretariaat@parochieheiligeaugustinus.nl dan sturen
we je volgend jaar een persoonlijke uitnodiging.
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