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Op 29 december is ons trouwe, creatieve redactielid Wilma Brekelmans - Meijs overleden na een korte periode
ziek te zijn geweest. Ze heeft al haar krachten ingezet om de strijd te winnen, maar het was een ongelijke strijd die
ze niet kon winnen. Ze heeft met pijn in het hart afscheid moeten nemen van haar man Ad, haar kinderen en
kleinkinderen.
 
Wilma was bekend in Heeswijk-Dinther. Ze zette zich belangeloos in voor familie, vrienden, buren en allerlei
mensen in onze gemeenschap, ze wilde mensen gelukkig maken. Ze stond altijd klaar om te helpen waar dat nodig
was. Bij de Zonnebloem, de dagbesteding, de bieb, het gilde, de voetbalclub, de buurtvereniging, ze was een
enthousiaste, graag geziene organisator.
 
Vanaf 2017, bij de start van de Heilige Augustinusparochie, is Wilma actief geweest als lid van de werkgroep
Kerkschatten en Kerkinventaris en als redactielid van het nieuwe parochieblad.
Zij verzorgde onder andere de pagina van Heeswijk en de kinderpagina. Tijdens onze bijeenkomsten had ze altijd
een creatieve inbreng en ze bruiste van de nieuwe ideeën.
Zelf hield ze van fietstochten in de natuur, samen met haar man Ad en tijdens deze fietstochten kwam ze ook op
bijzondere plaatsen in onze omgeving waar ze dan een stukje over schreef in het parochieblad. Het Mariabeeldje
bij de Looz Corswarem Hoeve, de Airborne - kapel en het studentenkapelletje in de Meerstraat.
Verder zette ze ook vaak vrijwilligers en diverse werkgroepen die belangeloos hun tijd gaven aan de kerk en de
omgeving ervan in het zonnetje. Of ze besteedde aandacht aan een bijzondere plek in de kerk, bijvoorbeeld het
raam boven het hoofdaltaar met de beeltenis van Cunera.
Maar bovenal genoot ze enorm van haar gezin en vooral van haar kleinkinderen. Deze lieve oma zullen ze heel erg
missen.
 
Wilma we zullen je waardevolle inbreng missen en nog vaak aan je terugdenken.
Dank je wel voor alles wat je voor iedereen deed.
 
Rust zacht.

  In Memoriam  

 

     

Wilma Brekelmans - Meijs
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Een glimlach
 
Rond 14 februari komt dit parochieblad uit, de dag van de
liefde: Valentijnsdag.
Alweer heel wat jaren geleden lag er ’s-morgens vroeg een
Valentijnskaartje in de brievenbus, speciaal voor mij, ik was blij
en verrast van wie zou het zijn. . .
Valentijnsdag, een dag waarop de liefde centraal staat.
Vaak de liefde tussen mensen die verliefd zijn op elkaar maar
zouden we die liefde niet veel breder kunnen trekken? Liefde
tussen alle mensen?
 
In deze toch vreemde tijd, een tijd waarin we afstand van elkaar
moeten houden, mogen we elkaar nabij zijn op een creatieve
manier. Door elkaar een keer extra te bellen, in de winkel
geduld te hebben met elkaar, door te vragen ‘hoe het gaat’ of
elkaar een kaartje te sturen.
 
De creativiteit hebben we ook nodig met carnaval. Niet alleen
voor de kleding maar ook hoe we carnaval vieren. Bij het
schrijven van dit stuk is het nog niet bekend of we carnaval
kunnen vieren en als het kan in welke vorm. Het voelt toch raar
dat we een tweede jaar zijn ingegaan waarin alles anders gaat.
Hoe graag hadden we onze feestkleren aangedaan en het
leven met elkaar gevierd? Onze creativiteit wordt behoorlijk
op de proef gesteld, hoeveel flexibiliteit voelen we nog?
 
Kunnen we nog een keer een alternatief bedenken? Graag doe
ik een voorstel: mocht het zo zijn dat we geen carnaval kunnen
vieren, zullen we dan elkaar een kaartje sturen?
Geen Valentijnskaartje maar een kaartje om iemand mee op
te vrolijken. Om zo op afstand een glimlach op elkaars gezicht
te toveren. Dat is wat met carnaval gebeurt, allemaal blije
gezichten. Hopelijk kunnen we iets van die vrolijkheid voelen
in ons leven, al is het maar doordat een ander aan je laat weten
dat hij/zij aan je denkt.
 
Een paar jaar geleden werd ik in ieder geval heel blij met mijn
kaartje; dat was van mijn lieve oma zaliger om mij en haar
andere kleinkinderen te laten weten dat ze van ons houdt.
 
Pastor Isabel
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Fusie locatieraad Heeswijk - Dinther
 
1 januari 2022. Het moment dat de locatieraad Heeswijk
feitelijk niet meer bestaat.
Vanaf die datum is de geloofsgemeenschap Heeswijk
opgegaan in 1 nieuwe geloofsgemeenschap Heeswijk-
Dinther. Een moment waar we, in een parochiebrede
viering, graag bij stil hadden willen staan. Helaas kon dat
door de heersende maatregelen niet doorgaan.
 
Jarenlang hebben de leden van de locatieraad zich
ingezet voor de geloofsgemeenschap. En zelfs daarvoor
nog, toen het nog de Willibrordus Parochie heette. Met
de sluiting van de Heilige Willibrordus kerk is er voor de
leden van de locatieraad het moment gekomen om te
besluiten per 1 januari 2022 te stoppen met hun werk
voor de locatieraad. Als bestuur hebben we hierover ons
respect en begrip daarvoor uitgesproken.
In het laatste jaar is nog volop ingezet om zaken over te
dragen en mede af te ronden, al dan niet samen met
leden van de locatieraad Dinther. Helaas is nog niet alles
afgerond, maar individuele leden van de locatieraad
hebben beloofd deze laatste open eindjes nog af te
wikkelen. Objecten uit de Willibrorduskerk die van
waarde zijn, zijn inmiddels veilig gesteld en een aantal
van deze objecten krijgt nog een plek in de St. Servatius
kerk. Zoals het doek met daarop geborduurd de H.
Willibrordus. Dit hangt nu op een mooie plek in de kerk.
Het bestuur is de locatieraad Heeswijk zeer erkentelijk
voor al het werk dat zij in de afgelopen jaren heeft ver
richt voor de parochie en de Heeswijkse gemeenschap.
Zodra de maatregelen het toelaten, willen we tijdens een
viering stilstaan bij hun inzet en het stoppen hiervan.
Zodra deze viering plaats kan vinden zal uitgebreid
hierover gecommuniceerd worden.
Nogmaals, Els, Cor, Maria, Tilly en Mia, hartelijk dank voor
al jullie inzet in de afgelopen jaren.
 
De geloofsgemeenschap Heeswijk-Dinther zal voor de
liturgie gebruik maken van de Sint Servatius kerk in
Dinther. Daarnaast zullen alle pastorale en bestuurlijke
zaken voortaan gezamenlijk behartigd worden.
De verdere vormgeving hiervan is aan het pastoresteam
en het parochiebestuur van de Augustinusparochie en
aan de gezamenlijke locatieraad Heeswijk-Dinther.
 
Overigens kan de nieuw gevormde locatieraad nog extra
vrijwilligers gebruiken voor verschillende functies of
taken. Dus heb je interesse, meld je dan bij de locatie
raad: heeswijkdinther@parochieheiligeaugustinus.nl
Je bent van harte welkom.
Het parochiebestuur

Update Heilige Willibrordus kerk
 
Als Parochiebestuur krijgen we regelmatig de vraag van
dorpsgenoten:
“Hoe staat het nu met de Heeswijkse kerk?” of “Is er al
wat meer bekend over de herbestemming van de
Willibrorduskerk?”.
Bijna iedereen in Heeswijk heeft in de Willibrorduskerk
belangrijke momenten in het leven meegemaakt; is er
gedoopt, getrouwd, heeft er naasten ten grave gedra
gen, heeft er gevierd en gehuild.
Iedereen die enige verbondenheid voelt, is erg benieuwd
naar de toekomst van dit beeldbepalende religieuze
gebouw en monument met een rijke historie op een
iconische plek in ons dorp.
 
Wat is er allemaal gebeurd?
Na de inspraakavond in de kerk is projectontwikkelaar,
Groupcare, met de ideeën en de door de gemeente
bepaalde richtlijnen (“Waar is gemeentebreed behoefte
aan?”) naar de tekentafel gegaan. Het ontwikkelde
projectplan is ingediend bij de gemeente en vervolgens
werd deze gesprekspartner van Groupcare. Over de
detail-inhoud van de plannen is het parochiebestuur niet
op de hoogte gebracht. Het enige wat Groupcare het
bestuur concreet heeft kunnen meedelen, is dat de kerk
en bijbehorende gebouwen primair een woonbestem
ming krijgen. Groupcare kan over de plannen ook geen
mededelingen naar buiten toe doen, zolang over de
invulling van de toekomst van de kerk, de bijbehorende
gebouwen en het gehele terrein geen overeenstemming
met de gemeente bereikt is. Tot deze overeenstemming
er gaat zijn, kan de detailinhoud van de plannen nog
wijzigen, vanwege de eisen die door de gemeente
gesteld worden en de gevolgen hiervan voor de
financiële haalbaarheid. Er voortijdig over
communiceren, zou dan alleen tot verwarring leiden.
 
Voortgang
We beseffen ons terdege dat dit tot nu toe een tergend
langzaam proces is en ieders geduld op de proef gesteld
wordt. Ook wij als parochiebestuur worstelen daarmee.
Het feit blijft dat Groupcare zeer regelmatig met de
gemeente overleg heeft om groen licht voor het project
plan te krijgen, zodat het daarna naar B&W kan voor een
definitief akkoord. Helaas hebben parochiebestuur en
Groupcare geen invloed op de snelheid waarmee de
raderen van de ambtelijke molen draaien. Wij kunnen
slechts beloven dat wanneer er echt nieuws is, dat
meteen met alle belanghebbenden en de gemeenschap
gedeeld zal worden.
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Gezamenlijke geloofsgemeenschap Heeswijk-Dinther per 1 januari 2022
 
Na de samenvoeging van twee dorpen tot de gemeente Heeswijk-Dinther in 1969 zijn nu ook beide geloofs-
gemeenschappen samengegaan.
De mooie H. Willibrorduskerk van Heeswijk is in 2020 aan de eredienst onttrokken. Aan een herbestemming wordt
gewerkt en over de ontwikkelingen daarvan wordt u geïnformeerd door het parochiebestuur.
 
Op 6 september 2020 is officieel afscheid genomen van
de H. Willibrorduskerk met een viering. Aansluitend is
een delegatie uit Heeswijk in een kleurrijke optocht naar
de kerk van Dinther getrokken en daar hartelijk verwel
komd in de kerk. Daarna was er een gezellig samenzijn
in ontmoetingstuin Servaes.
 
De afgelopen jaren zijn er diverse besprekingen geweest
om te komen tot één geloofsgemeenschap. Zeker nadat
een van de kerken was gesloten, werd deze behoefte
sterker gevoeld.
Na een lange staat van dienst vinden alle leden van de
locatieraad Heeswijk dit een passend moment om per 1
januari 2022 het stokje door te geven, en niet meer deel
te nemen aan de nieuw gevormde locatieraad Heeswijk-
Dinther. Het bestuur bedankt de leden van de Heeswijk
se locatieraad voor hun jarenlange inzet voor de Hees
wijkse geloofsgemeenschap en de H. Willibrorduskerk.
 
Daarbij is het fijn dat meerdere Heeswijkse werkgroepen
doorgaan met de zorg voor de Mariakapel, administratie
kerkhof en onderhoud hieraan, bezorging parochieblad
alsmede de zorg voor het onderbrengen van de waar
devolle inventaris van de H. Willibrorduskerk.
De samenstelling van de nieuwe locatieraad Heeswijk-
Dinther is als volgt:
 
Geloofsgemeenschap Heeswijk-Dinther
Adres:
St. Servatiusstraat 1, 5473 GA Heeswijk-Dinther (brievenbus rechter penant/kolom bij ingang kerkplein Dinther).
Telefoonnummer:
073 - 50 31 215 (parochiecentrum De Rots in Berlicum)
In geval van nood is dit telefoonnummer 24 uur per dag bereikbaar.
Voormalige telefoonnummers van Heeswijk en Dinther zijn vervallen.
E-mailadres:
heeswijkdinther@parochieheiligeaugustinus.nl
Voormalige e-mailadressen van Heeswijk en Dinther zijn vervallen. 
E-mailadres Lichtpunt: 
lichtpunt@parochieheiligeaugustinus.nl
Website:
www.parochieheiligeaugustinus.nl
Parochiespreekuur:
In cc Servaes, Raadhuisplein 24, elke dinsdag van 19.00-20.00 uur.
Gebedsintenties:
€ 12,50 contant in envelop met gegevens in de brievenbus, ingang kerkplein.
Mariakapel in Heeswijk blijft open van 10.00-17.00 uur.
Begraven en bijzetting op het kerkhof in Heeswijk blijft mogelijk.

Mari v Zutphen Gebouwen en vastgoed
Fred vd Berg Planning / communicatie vrijwilligers
Jasper Leerssen Coördinator locatieraad
Christel vd Heijden Notulen
Caroline v Grinsven Financiële zaken
Diana Driessen Algemeen lid
 
We kunnen nog extra vrijwilligers gebruiken voor
verschillende functies of taken in de nieuwe locatieraad.
Wij nodigen geïnteresseerden van harte uit om contact
met ons op te nemen.
Om de band tussen de leden van de nieuwe gezamen
lijke geloofsgemeenschap te versterken en elkaar te
ontmoeten, zal er zo gauw als mogelijk, een vrijwilligers
avond georganiseerd worden waarvoor alle vrijwilligers
dan een uitnodiging zullen ontvangen.
Door de samenvoeging tot één geloofsgemeenschap
zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd met betrekking
tot bereikbaarheid.
In een apart kader hieronder zijn deze aangegeven zodat
u deze kunt bewaren.
 
Locatieraad Heeswijk - Dinther
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Kleed Willibrordus naar Servatiuskerk
 
Sinds 1 januari 2022 zijn we samen officieel locatie
Heeswijk-Dinther. Vanaf die dag hangt ook het kleed van
de H. Willibrordus op een prominente plaats in de
Sint Servatiuskerk, als teken van de samenvoeging van
de beide locaties.
 
Dit prachtige kleed is destijds gemaakt door Mevr. Nellie
Donkers uit Heeswijk vanwege het honderdjarig bestaan
van de kerk in 1996. Het is een hels karwei geweest om
dit te maken. Er zitten wel zeker 250 werkuren in, aldus
Mevr. Donkers, en heel veel geduld. Ze is daarvoor ook
op een speciale handwerkcursus geweest.
In de mantel van Willibrordus zitten veel verschillende
kleuren geel en in de achtergrond de kleuren rood, paars
en lila. Ze heeft er heel wat voor afgereisd om de juiste
kleuren bij elkaar te krijgen.
Alle stukjes zijn eerst met nylongaren vastgezet en zijn
er daarna met speciale steken en borduurgaren erop
genaaid. Voor het goud-band en de stroken kant heeft
pastoor Kuijpers gezorgd. Mettertijd zal dit mooie kleed
een definitieve plaats krijgen in de Sint Servatiuskerk.
 
En voor wie ooit in de Friezenkerk in Rome is geweest,
heeft daar vast nóg zo’n prachtig exemplaar zien hangen,
ook gemaakt door Nellie Donkers.
Dank je wel Nellie dat jouw mooie kleed nu in de Sint
Servatiuskerk mag hangen als symbool van de samen
voeging van de locaties Heeswijk en Dinther.

Ons kloosterpad
 

In dit Bindboek vind je beschrijvingen
van de vijftien kloosterlocaties die je
onderweg, tijdens het lopen van Ons
Kloosterpad, tegenkomt. Het boek bevat
ook de wandelkaarten van de vijftien
etappes met meer bijzondere kloosters,
abdijen en kapelletjes door het mooie

landschap, de dorpen en de steden van de provincie
Noord-Brabant. De gids wil ook een inspiratieboek zijn.
 
Wij, Martien en Toos van Boxmeer uit Loosbroek,
hebben inmiddels 60 kilometer gelopen van dit pad. We
zijn begonnen bij etappe 2 richting Uden op 7 januari.
We leefden al drie weken in lockdown waardoor nog
beter het sobere leven in de kloosters voor te stellen is.
Musea waren gesloten, dus ook museum Krona in het
slotklooster te Uden. Verderop in het centrum van Uden
waren alle winkels, cafés, restaurants etc. dicht. Het was
overal erg rustig, mede ook door het kille weer. Wel een
open deur bij de Mariakapel in de Petrus en Pauluskerk
en ook bij de kapel van de Kruisheren.
 
Door de vele regen, die gevallen was in die periode waren
er veel plassen op de onverharde paden, vooral in de
omgeving van Megen. Eén keer kwam het zover dat onze
schoenen en kousen uit moesten om het pad te kunnen
vervolgen door een grote plas (temperatuur van het
water was net boven nul!). Het is zoals in het leven, soms
moeten er moeilijke situaties overwonnen worden.
 
Behalve langs mooie kloosters, kerken en kapellen
kwamen we al door mooie gebieden, zoals Bedaf, de
Maashorst, Herperduin, de polder naar Megen en over
de Maasdijk naar Ravenstein.
We zijn heel benieuwd naar de rest van de route.   
Nog 270 kilometer te gaan...
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Vele handen _ _ _ Licht werk

In Heeswijk-Dinther is er vanaf 1 januari dit jaar nog één
secretariaat. Alle spullen van het secretariaat in Heeswijk
zijn uitgezocht en verplaatst. Een van de bestemmingen
is ons parochiecentrum De Rots. We hebben een mooi
aantal mappen ontvangen die we kunnen hergebruiken.
Daar zijn we erg blij mee. Fijn dat jullie dat voor ons
geregeld hebben!
 
In de afgelopen periode, nog net voor de lockdown, ben
ik eindelijk in de gelegenheid geweest om de locatieraad
vergadering in Loosbroek bij te wonen. Dat stond al ruim
een jaar gepland, maar door de coronamaatregelen
verviel de samenkomst iedere keer. Het was super fijn
om iedereen weer ‘live’ te ontmoeten. Het voelt goed om
met elkaar in gesprek te gaan over het vrijwilligerswerk
binnen onze parochie. Toevallig kwam het ook zo uit dat
ik hen een ritje met de auto kon besparen naar Berlicum
om de parochiebladen op te halen. Die waren net binnen
voor verspreiding en kon ik toen meenemen. Dat werd
ook erg gewaardeerd.
 
Bij de bloemsiergroep in Berlicum/Middelrode zijn drie
vrijwilligers gestopt en drie nieuwe vrijwilligers gestart.
Gezamenlijk heeft de nieuw samengestelde groep de
kerstversieringen in de kerk aangebracht en het weer
prachtig versierd. Met dank voor de vele jaren inzet en
bijdrage van degenen die gestopt zijn en een hartelijke
welkom voor onze nieuwe mensen.
 
Ik heb op kerstavond deel kunnen nemen aan de online
gezinsviering. Deze was, door zowel de pastores als de
vrijwilligers en vele kinderen, op een prachtige manier
voorbereid. In iedere kerk waren er vooraf opnames
gemaakt die het kerstverhaal uitbeeldden en het verhaal
muzikaal ondersteunden. Die avond ervaarde ik weer
hoe fijn het is met de hele parochie het kerstverhaal te
delen en ervaarde ik de blijdschap van de geboorte van
het kindje Jezus. Ik kreeg daarna ook nog een heel lief
berichtje van iemand speciaal voor mij. Dank je wel
daarvoor!

 
Helaas zijn enkele van onze vrijwilligers op het parochie
secretariaat gestopt met hun werkzaamheden. Voor de
hele parochie en zeker ook voor mij persoonlijk echt een
aderlating: zij hebben zich zo vele jaren met hart en ziel
ingezet als gastvrouw binnen het secretariaat. Mensen
die het huidige secretariaat mee opgebouwd hebben. In
2006 hebben deze medewerkers bijgedragen aan een
boekje over het secretariaat.
Daarin staat vermeld: we willen er als kerk zijn voor onze
parochianen, maar ook voor anderen. We willen een plek
bieden waar men terecht kan met alle levensvragen en
waar men zich welkom voelt. En ook al zijn we 16 jaar
verder: dat geldt nog steeds. We zijn dus super blij dat
we zo lang gebruik hebben mogen maken van hun
diensten en willen hen hier ook speciaal voor bedanken.
 
Gelukkig verliezen we elkaar niet uit het oog: De een
verzorgt nog vieringen voor mensen met dementie en
doet af en toe hand- en spandiensten en op de ander
mogen we, als we hand- en spandiensten hebben, een
beroep doen.
De verbinding blijft.
 
Coördinator Parochiecentrum en Vrijwilligers
Petra van Rijsingen
 

VACATURE
 
We willen ons secretariaatsteam uitbreiden!
We zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt om
naar mensen te luisteren en die er van geniet om
mensen te woord te staan. Iemand die vragen kan en
wil beantwoorden die bezoekers stellen.
Wat wordt er van je verwacht?
We verwachten dat je als gastvrouw fungeert op het
centraal secretariaat dat geopend is van maandag t/
m vrijdag om half 10 tot half 12. Je opent het parochie
centrum, regelt de post en de mailbox, beantwoordt
telefoontjes, voorziet gasten van koffie en thee en sluit
af. Als je wilt kun je een administratieve taak erbij
nemen om de momenten dat er geen bezoekers zijn
zinvol in te vullen. Bijvoorbeeld het inschrijven van
dopelingen in het doopregister.
Wat is de tijdsinvestering?
1x per 2 weken 2 uur. Op maandagochtend, dinsdag
ochtend en op vrijdagochtend is er een vacature.
Bijzonderheden: Tijdens de schoolvakanties is het
secretariaat gesloten.
Informatie: Coördinator Petra van Rijsingen 
Telefoonnummer: 06-21271389 
E-mail: Coordinator@parochieheiligeaugustinus.nl
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Het is raadzaam om voor de actuele stand van zaken voor alle vieringen de website, de digitale nieuwsbrief, MijnRKK-app,
Facebook en/of de kerkberichten in weekblad De Brug in de gaten. 
 

Overzicht vieringen Parochie Heilige Augustinus

 za 12 febr  Berlicum/Middelrode  19.00 uur  Gezinsviering met als thema: delen
 zo 13 febr  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

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

 zo 27 febr  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering
 weekend van Carnaval  Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 wo 02 mrt  Berlicum/Middelrode  19.00 uur  Eucharistieviering met askruisje
 Aswoensdag  Heeswijk-Dinther  19.00 uur  Eucharistieviering met askruisje

 zo 06 mrt  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering
 1e zondag van de 40-dagentijd  Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering

 za 12 mrt  Berlicum/Middelrode  19.00 uur  Gezinsviering
 zo 13 mrt  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering
 2e zondag van de 40-dagentijd  Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 zo 20 mrt  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering
 3e zondag van de 40-dagentijd  Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 zo 27 mrt  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering
 4e zondag van de 40-dagentijd  Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering
 Laetare  Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 zo 03 apr  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering
 5e zondag van de 40-dagentijd  Loosbroek   09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering

 zo 10 apr  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Palmpasen gezinsviering
 Palmzondag  Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 di 12 apr  Heeswijk-Dinther  19.00 uur  Boeteviering voor de hele parochie

 do 14 apr  Berlicum/Middelrode  19.00 uur  Eucharistieviering voor de hele parochie
 Witte Donderdag         

 vr 15 apr  Berlicum/Middelrode  19.00 uur  Goede Vrijdagviering
 Goede Vrijdag  Loosbroek  19.00 uur  Goede Vrijdagviering
   Heeswijk-Dinther  15.00 uur  Gezinsviering Kruisweg

 za 16 apr  Berlicum/Middelrode  21.00 uur  Paaswake voor de hele parochie
 Stille Zaterdag      
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 zo 17 apr  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering
 Hoogfeest van Pasen  Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering
 ma 18 apr  Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering voor de hele parochie
 Tweede Paasdag         

 zo 24 apr  Heeswijk-Dinther  10.00 uur  Eucharistieviering hele parochie 5 jaar Augustinusparochie,
 Beloken Pasen      zilveren priesterfeest van Joost Jansen en zijn afscheid

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

 ma 02 mei  Berlicum/Middelrode  19.00 uur  Rozenkransgebed in De Rots
 di 03 mei  Loosbroek  19.00 uur  Mariaviering

 zo 08 mei  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering
 Moederdag  Loosbroek   09.30 uur  Eucharistieviering
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 ma 09 mei  Berlicum/Middelrode  19.00 uur  Rozenkransgebed in De Rots
 di 10 mei  Loosbroek  19.00 uur  Mariaviering

 zo 15 mei  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering
   Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Viering Eerste Heilige Communie

 ma 16 mei  Berlicum/Middelrode  19.00 uur  Rozenkransgebed in De Rots
 di 17 mei  Loosbroek  19.00 uur  Mariaviering

 zo 22 mei  Berlicum/Middelrode  11.15 uur  Viering Eerste Heilige Communie
   Loosbroek  09.30 uur  Viering Eerste Heilige Communie
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering

 ma 23 mei  Berlicum/Middelrode  19.00 uur  Rozenkransgebed in De Rots
 di 24 mei  Loosbroek  19.00 uur  Mariaviering

 do 26 mei  Loosbroek  09.00 uur  Eucharistieviering in de openlucht
 Hemelvaartsdag      voor de hele parochie
 

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.

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
 

 

Joost Jansen 25 jaar priester
 
De viering op zondag 24 april staat in het teken van het
afscheid van Joost als pastoor alsmede zijn 25-jarig
priesterjubileum. U bent van harte welkom in de Sint
Servatiuskerk te Dinther. De viering begint om 10.00 uur
en wordt opgeluisterd door Koor Amicanto.
Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om de
jubilaris te feliciteren in Cultureel Centrum Servaes.
 
Geen feest zonder cadeau.
Bij deze gelegenheid stelt Joost Jansen het zeer op prijs
wanneer er een geldelijke bijdrage wordt gegeven voor
zijn nieuw project Huis voor Lectio Divina dat als doel
heeft mensen - van - vandaag te verbinden met de Blijde
boodschap. Collectebussen hiervoor zijn in de kerk
aanwezig.
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Onder de toren…
Op bezoek bij Ben van der Heijden
 
Ik word hartelijk ontvangen door Ben (81) in zijn huis in Dinther. Daar woont hij samen met Marietje, met wie hij
al 53 jaar getrouwd is.
Van oorsprong komt Ben uit Uden. Na hun trouwen zijn ze, na 1,5 jaar in Uden te hebben gewoond, verhuisd naar
Heeswijk.

Ben is inmiddels al 25 jaar met pensioen. Van huis uit
moest hij boer worden. Maar dat zag hij helemaal niet
zitten. Hij wilde reizen en de wereld zien! Het leek er op
dat dat niet zou gebeuren. Tótdat zijn zus verkering kreeg
met een jongen die heel graag boer wilde worden... Ben
kreeg hiermee zijn “vrijheid” terug.
Hij haalde al zijn rijbewijzen en ging aan de slag als
vrachtwagenchauffeur.
Hij heeft veel op Rusland, Griekenland, Bulgarije, zeg
maar de Balkan gereden. Toen zijn kinderen wat ouder
werden gingen zij in de vakanties graag mee. En later is
Marietje veel met hem mee geweest.
Ook na zijn pensioen hebben ze samen met de caravan
heel Europa doorgereisd.
 
Op een gegeven moment werd Marietje ziek, en toen zij
aan de betere hand was, werd Ben zelf getroffen door
longkanker. Even leek de toekomst heel onzeker. Ze
verkochten hun toenmalige woning in Heeswijk en
kochten een kleinere woning in Dinther. Gelukkig was
het lot hun goedgezind. Beiden zijn goed opgeknapt en
staan weer volop in het leven.
 
Marietje was destijds vriendin met de huishoudster van
pastoor Stef Kuijpers. Vandaar dat ze daar regelmatig
over de vloer kwamen. Op een gegeven moment zei
Kuijpers tegen Ben: “Ben, ik heb voor jou een héél leuk
werkje”. “Jaja”, zei Ben met een lach en knipoog, “als het
leuk werk was had je het zelf wel gedaan!”.

Maar toen Kuijpers uitlegde dat het ging om het onder
houd van het kerkhof en de coördinatie van de werk
groep, beloofde Ben het voor een tijdje te gaan doen,
totdat Kuijpers iemand anders zou vinden. Maar hij heeft
nooit verder hoeven zoeken. Want Ben vond het véél te
leuk om los te laten.
Dat blijkt wel uit zijn enthousiasme dat hij uitstraalt als
hij erover vertelt.
 
Als er weer onderhoud gedaan moet worden, dan belt
hij iédereen op. Oók degenen die vanwege gezondheids
problemen niet meer mee kunnen helpen.
Want iedereen hoort er bij!. Gewoon even horen hoe het
met ze gaat en ze uitnodigen voor de koffie met worsten
broodjes. Er wordt op zo’n ochtend lekker gekwebbeld,
er worden grapjes gemaakt over en weer. Ben weet altijd
wanneer er jarigen zijn geweest en daar wordt dan voor
gezongen. En bij speciale verjaardagen wordt er een
stukje voorgedragen. Ook bezoekjes aan de zieken
horen er bij. Ben is wat dat betreft een bindende factor
voor de groep.
 
Hij besloot al vrij in het begin om ieder jaar een fietstocht
voor de groep te organiseren. De vrouwen mochten ook
mee.
Toen dat gezien de hogere leeftijd van sommigen niet
meer veilig was, regelde hij autotochtjes met bezoeken
aan interessante locaties zoals de waterbuffels in Boxtel.
Ook was er éénmaal per jaar een kaartmiddag. Hier
sloten ook de acolieten en de bode-bezorgers bij aan
alsmede de vrouwen. Heel gezellig altijd!
Helaas heeft corona de afgelopen jaren een stokje voor
deze activiteiten gestoken….
Met Pastoor Kuijpers heeft hij overigens ook nog steeds
goed contact.
 
Nee, hij is nog lang niet van plan om te stoppen. Hij vindt
het contact met de mensen véél te leuk.
“Dat kan ik nog lang niet missen”, aldus Ben.
“We hebben echt een héle gezellige groep en we verstaan
elkaar goed”.
En het is nog lang geen tijd om achter de geraniums te
gaan zitten”, zegt hij lachend.
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Rectificatie
In het parochieblad van november 2021 stond een
artikel over de kerststallenwerkgroep.
Helaas werd daarin Ad Voets niet genoemd als lid van
deze werkgroep. Heel spijtig. Maar Ad, bij deze maken
we het goed. Want ook jouw inzet is natuurlijk heel
waardevol!
Redactie.

Cecilia 2021
St.  Petruskoor Berlicum
 
Het Sint Petruskoor in Berlicum heeft op zondag 21
november haar jaarlijkse Cecilia-feest gevierd.
Nou ja: “gevierd”: we hebben die dag in de kerk van
Middelrode een woord- en communiedienst mogen
verzorgen en vanwege corona met een beperkt aantal
zangers. 
We hebben tijdens deze dienst twee overleden leden
herdacht, te weten Bertha Pennings en Henk Geurtsen.
Voor Bertha en Henk is bij hun foto op het altaar een
kaarsje ontstoken.
Ondanks de beperkte bezetting door de 1,5 m afstand
klonken de twee extra gezongen liederen “God be in my
head” en “Otche Nasch” ontroerend mooi.
 
En ook dit jaar hadden we weer een tweetal jubilarissen,
te weten Nellie Meulendijk en Tini van der Zanden,
respectievelijk 50 en 25 jaar lid.
Aan het einde van de dienst werden zij beiden gehuldigd
en kregen ze een oorkonde uitgereikt. De bijbehorende
versierselen en bloemen hadden beiden al een dag
eerder thuis ontvangen.
 
En omdat de gebruikelijke feestmiddag dit jaar niet kon
doorgaan werd op zaterdag 20 november bij alle koor
leden een presentje thuis bezorgd zodat ze toch nog een
beetje in huiselijke kring hun Cecilia-feest konden vieren.
 

22 oktober Harry van Zoggel  84 jaar
01 november Corry van Uden-van den Berg 88 jaar
05 december Jo van den Broek 86 jaar
14 december Betsie Steenbergen-van Zoggel  84 jaar
31 december Wim van Helvoort  71 jaar

Voor wie de klokken luidden...
 

 

Berlicum - Middelrode
Sacramentskerk, Driezeeg 38, 5258 LE  Middelrode
Parochiecentrum De Rots, Kerkwijk 44, 5258 KC, Berlicum
Secretariaat bereikbaar elke werkdag van 09.30 uur tot 11.30 uur
Mailadres: berlicummiddelrode@parochieheiligeaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar: 073-5031215. Dit nummer is in geval van nood
24 uur per dag bereikbaar 
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Heeswijk - Dinther 
Sint Servatiuskerk, Sint Servatiusstraat 1, 5473 GA Dinther
Parochiespreekuur in cc Servaes, Raadhuisplein 24
elke dinsdag 19.00 uur tot 20.00 uur 
Mailadres: heeswijkdinther@parochieheiligeaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar: 073-5031215. Dit nummer is in geval van nood
24 uur per dag bereikbaar (Parochiecentrum De Rots Berlicum)

Jubilaris Ad Meulenbroek
Voorwaar een hele tijd; al 40 jaar is Ad Meulenbroek lid
van het Mannenkoor van Dinther. Het was gebruikelijk
om jubilarissen temidden van de mede-koorleden in het
zonnetje te zetten. Vanwege corona gebeurde dit nu in
een groter gezelschap aan het einde van de viering op
zondag 28 november.
Voorzitter Peter van Deursen kreeg het woord van pastor
Frank van Roermund. Peter stond stil bij de inzet van Ad
als zanger gedurende 40 jaar, de eerdere inbreng als
voorzitter en nu nog als archivaris.
Toen kreeg Ad de gouden medaille van de Nederlandse
Sint-Gregoriusvereniging opgespeld voor de 40 jaar
trouwe dienst.
Ad, van harte proficiat.

Jack van Uden  

Gedoopt is

15 oktober Diny van Helvoort-van denTillaart 72 jaar
04 november Maria Broeren-van Zoggel 86 jaar
16 november Meriam Pennings-van den Berg 51 jaar
21 november Marietje van der Cammen-Vos 89 jaar
26 november Martien van Nuland  91 jaar
03 december Harry van den Berg 75 jaar
29 december Wilma Brekelmans-Meijs 64 jaar
Rectificatie    
05 oktober Adriana van Padua - Verheijden 78 jaar

In Heeswijk namen we afscheid van

 

Om te volgen - een kruisweg
Joost Jansen heeft bij gelegenheid van zijn 25-jarig
priesterfeest een fraai boekje geschreven. Het is een
kruisweg die het verhaal vertelt van Jezus’ laatste uren
vanaf het paleis van Pontius Pilatus tot en met Zijn
graflegging.
En dat niet alleen. Het is als het ware het slotakkoord
van de Blijde Boodschap van geloof, hoop en liefde.
Hierin wordt duidelijk dat succes én mislukking, vallen
én opstaan, leven én dood, uiteindelijk Leven brengen.
De kruisweg is een levensweg om te volgen.
Op weg naar Pasen kun je met dit boekje in de hand het
passieverhaal lezen, bidden, beleven en stilstaan bij de
14 kruiswegstaties.
Wat dit boekje voor onze parochie heel bijzonder maakt
zijn de prachtige foto’s van de kruiswegstaties in de 
Sint Servatiuskerk te Dinther.  
Verkrijgbaar bij de Boekhandel Berne voor € 14,95

Welkom in onze geloofsgemeenschap.

13 november Adriaan Hermans 88 jaar
30 november Jan van Zutphen (Gastenhuis) 84 jaar
28 januari  Jan van Zutphen 87 jaar

In Dinther namen we afscheid van

Mogen zij voortleven in vrede en geluk bij God.
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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:

 

In gesprek met Astrid Tolboom
 

Astrid komt vrijwel elke
zondag door weer en
wind op de fiets naar
onze kerk en valt op
door haar jeugdige leef
tijd.
 
Ze is 27 jaar, opgegroeid
aan de Rodenburgse
weg in Dinther en later

met haar ouders en de rest van het gezin verhuisd naar
de Nistelrodesedijk onder Loosbroek.
 
Sinds ongeveer 4 jaar woont ze met poes Minoes in
Abdijstaete aan de Abdijstraat in Heeswijk-Dinther. Daar
heeft ze een eigen appartementje en krijgt wanneer
nodig begeleiding. Vier dagen in de week werkt ze op
een zorgboerderij in Vorstenbosch. Ze zorgt daar voor
de paarden. Haar hobbies zijn paardrijden, naaien op de
naaimachine en wandelen. Ze trekt graag op met haar
familie en haar vele vriendinnen.
 
Astrid heeft het geloof meegekregen van haar ouders,
opa’s en oma’s en andere familieleden. Na het overlijden
van haar opa een jaar of 6 geleden, had ze een moeilijke
tijd en bezoekt ze wekelijks de viering. Ze vindt er rust
en hoop voor de toekomst. Ze steekt regelmatig een
kaarsje aan bij Maria om de geboortedag van een
overleden bekende te gedenken, om te bidden voor een
zieke of voor iets moeilijks dat haar bezig houdt.
 
Ze vindt het fijn om iedere zondag te gedenken dat Jezus
uit de dood is opgestaan. Ze bidt in de kerk voor vrede
en thuis ook, soms met de rozenkrans.
Astrid denkt, dat iemand die overlijdt, een engel wordt.
Ze weet dat er in de kloosters niet veel nonnen meer
wonen, maar haar gedachte is, dat die tegenwoordig
gewoon onder ons leven.
Astrid leest regelmatig in de Bijbel in Gewone Taal.

Gewoon Samen
 
Dit initiatief telt inmiddels vier koppels oud met jong.
Eén ervan is Dieneke van der Doelen, 83 jaar met Rosan
van Weert, 13 jaar.
Zij hebben al twee en een half jaar om de paar weken
contact met elkaar. Ze brengen dan een middag samen
door met fietsen, buurten, bakken, de tuin en de parkie
ten bekijken, kerstkaarten schrijven, wat werken, een
spelletje doen of een legpuzzel maken enz. Ze hebben
het altijd gezellig met elkaar.

08 november Ine de Mol-Smits 72 jaar
29 november Hendrik Dobbelsteen 85 jaar
01 december Frans Sigmans 85 jaar
15 december Antoon van der Locht 78 jaar
31 januari Martien de Bijl 92 jaar

Overleden:
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Kerstpakkettenactie een groot succes
Heeswijk - Dinther - Loosbroek
 
De door hulpdienst LICHTPUNT georganiseerde kerst
pakkettenactie ten behoeve van de mensen met een
minimum inkomen heeft zoveel opgeleverd, dat we op
alle adressen goed gevulde kerstpakketten hebben
kunnen bezorgen.
Dankzij alle gulle gaven van de inwoners van Heeswijk-
Dinther-Loosbroek, maar ook door de bijdragen van
enkele winkeliers uit onze dorpen in de vorm van
broodjes, kleding en drogisterijartikelen.
 
Het motto tijdens de Corona crisis is: “samen moeten we
het doen / geef om elkaar en aan elkaar”. Zo stond het
ook in de oproep, die hulpdienst Lichtpunt via de media
aan jullie heeft gedaan.
Jullie hebben daar massaal gehoor aan gegeven. Een
geweldig gebaar van jullie kant. Namens alle mensen van
Lichtpunt héél hartelijk dank !
Hulpdienst LICHTPUNT

Vastenactie 2022

‘Je land is je leven’. Dat is het thema van de landelijke
Vastenactie dit jaar. Je zult het maar meemaken, dat je
met geweld wordt beroofd van je huis en je land. En
daarmee van je thuis en je levensonderhoud. Dat is wat
er niet zelden gebeurt.
 
Landrechten
Het gaat om het belang van landrechten voor lokale
mensen. Tegenover overheden en grote bedrijven die
hun kostbare grond opeisen delven ze heel vaak het
onderspit, met desastreuze gevolgen voor hun welzijn.
De lokale gemeenschappen draaien daardoor op voor
de wereldwijde vraag naar steeds meer grondstoffen
voor bijvoorbeeld elektronica en gronden. 
Ook door de bouw van grote waterkrachtcentrales in
rivieren komen hele dorpen onder water te staan en
verdwijnt landbouwgrond. De mensen vechten voor hun
rechten, maar worden tegengewerkt en bedreigd.
Opstaan tegen overheid en multinational betekent je
begeven op een levensgevaarlijke weg.
In 2020 werden 331 mensen vermoord die opkwamen
voor de rechten van inheemse volken en voor het milieu.
 
Biodiversiteit
Gaat het over landrechten, dan is ook het milieu en de
bescherming ervan een belangrijk en gevaarlijk thema.
De inheemse volken beheren 80% van nog resterende
biodiversiteit. Denk daarbij aan oerwouden en ook aan
rivieren en kusten waar talloze planten en dieren leven.
De grote multinationals – producenten van bijvoorbeeld
palmolie en soja – vervangen een gevarieerd landschap
met honderden soorten door een groot oppervlak waar
slechts één gewas groeit en dat met kunstmest en zware
bestrijdingsmiddelen kwetsbaar en zwak wordt. Zo
neemt de biodiversiteit zienderogen af.
 
De projecten
In 2020 ondersteunde Vastenactie 22.000 indianen,
kleine boeren en andere mensen in hun strijd om hun
landrechten veilig te stellen.
In 2022 zet Vastenactie drie landrechten projecten extra
in de schijnwerpers met name in Guatamala, Brazilië en
West-Papoea. In onze parochie worden de vastenzakjes
huis-aan-huis bezorgd. Mocht u de Vastenactie willen
ondersteunen, dan kan dit met contant geld of een
eenmalige machtiging in het vastenzakje (of een blanco
envelop) in collectebus in de kerk of in de brievenbus
van het parochiesecretariaat.
U kunt ook doneren op IBAN NL21 INGB 0000 0058 50
t.n.v. Vastenactie, Den Haag. Maak het verschil!

Terugblik levensmiddelenactie
Berlicum - Middelrode
 
De resultaten van onze inzameling op het Mercurius
plein, afgelopen december, overtrof ruimschots onze
verwachtingen. Er werden 4752 stuks aan producten
ontvangen en € 545,80 aan cash geld.
 
Dank aan iedereen die er aan mee heeft gewerkt. Maar
vooral dank aan het vrijgevig winkelend publiek.
Daardoor hebben ruim tweehonderd gezinnen in de
gemeente St.-Michielsgestel, die het financieel moeilijk
hebben, een kerstpakket ontvangen.
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Datum Kerk Tijd Communicanten uit
15 mei Dinther 10.45  Dinther
22 mei Loosbroek 09.30  Loosbroek
22 mei Middelrode 11.15  Heeswijk-Berlicum-Middelrode

Communievoorbereiding
 
In het nieuwe jaar is de communievoorbereiding voort
gezet met de vijfde kinderbijeenkomst.
Hier hebben de communicanten geoefend met het
Onze Vader. Ook hebben ze uitleg gekregen over de
Bijbel en geleerd dat je vergeving kunt vragen voor
dingen waar je spijt van hebt. 
 
Op 22 januari was de presentatieviering. Net als vorig
jaar, en net als de kinderbijeenkomst, vond dit online
plaats. Het was een goed bezochte viering, waarin de
communicanten zich voorstelden in een kort filmpje.
Door de werkgroep was hier een leuke compilatie van
gemaakt. 
Samen gaan we verder op weg naar de grote dag. 
 
De Eerste Communievieringen zijn op:

 

Saai is … eentonig, geen verschil
Saai is… niet krijgen wat je wil
Saai is … de lucht door een grijze bril
Saai is … een zucht en een tijdje stil.
 
Heb je soms last van een saaie dag?
Als iets niet komt, niet wil, niet mag?
Niet over tobben, ga erin mee,
laat je maar dobberen, saai is oké.
 
Saai is soms wel een beetje fijn!
Saai is veilig en rustig zijn.
Saai is een bodem, een diepe zin, ’
t is het geheim van een nieuw begin!
 
Marjet de Jong

Het geheim van saai

Ik zie ik zie: al tekenend
 
Wonderlijk, hoe je ineens iets 'gaat zien'. Een baby in de
wieg kijkt ernstig naar het gezicht dat boven de wieg
verschijnt, maar als het iemand herkent, verschijnt er
een lachje.
 
Bij het bekijken van een kunstwerk kan het je ook gebeu
ren: eerst zie je abstracte vlekken, maar als je langer kijkt,
ontdekken je brein en je gevoel een vorm, of misschien
alleen een betekenis.  Je gaat het ineens zien!
Probeer dit eens met potlood, papier en kleurpotloden.
Alleen of met anderen.
Teken een vierkant op je blaadje. Teken daarin spontaan
krassen, krullen, strepen, stippen ... zonder na te den
ken en zonder 'iets' te willen te tekenen. Na enkele se
conden stop je.

Houd je potlood opzij. Kijk naar je werk. Laat het op je
afkomen. Ik zie, ik zie... ineens zie je een mogelijkheid.
Trek wat je 'ziet' dikker over, zodat het eruit springt, en
maak het duidelijker. Bijvoorbeeld met kleur. De lijnen
die dun blijven, doen toch mee, of je gumt ze weg. Hoe
bestaat het! Een gezicht, een instrument, een vrucht, een
auto, een letter... wat heb jij 'gezien?'
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