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VIEREN NA 1 JULI
Vieren na 1 juli: aantal deelnemers kan variëren naar gelang ruimte in
kerkgebouw.
Op de persconferentie van het kabinet op woensdag 24 juni zijn
opnieuw versoepelingen afgekondigd inzake de coronamaatregelen.
Deze versoepelingen hebben ook gevolgen voor het samenkomen in
kerken. Aanvankelijk zou de veiligheidsgrens bij religieuze
bijeenkomsten per 1 juli maximaal 100 personen zijn, maar nu wordt
deze grens onder voorwaarden losgelaten.
De voorwaarden zijn dat mensen vooraf reserveren, dat hen wordt gevraagd of zij gezondheidsklachten hebben die
kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus en dat zij een plaats krijgen aangewezen. Verder wordt de
beschikbare ruimte bepalend voor het maximale aantal mensen dat aanwezig mag zijn, mits men anderhalve meter
afstand van elkaar kan houden.
Protocol
De Nederlandse bisschoppen besluiten dat dit ook geldt voor de Rooms-Katholieke parochies. Omdat voorzichtigheid
geboden blijft en het van belang is dat er waardig en veilig kan worden gevierd, blijft het protocol ‘Kerkelijk leven op
anderhalve meter’, dat op 20 mei is vastgesteld, met enkele aanpassingen onverminderd van kracht. Het was dus ook
vanaf 1 juli nog steeds nodig om mensen te laten reserveren, te vragen naar gezondheidsklachten en om alle andere
maatregelen zoals vastgelegd in het protocol na te leven. Vanaf 5 juli hoeft u zich echter niet meer aan te melden. Wel
moet de parochie een registratie bijhouden bij een samenkomst van meer dan 100 personen.
In grote kerken kan samenkomen dan mogelijk met meer dan honderd mensen, in kleine kerken kan de anderhalve
meter regel betekenen dat met minder dan honderd mensen wordt gevierd. Dit vraagt van de parochies dat zij de
capaciteit van hun kerkgebouw in een anderhalve meter-opstelling moeten bepalen, dus dat zij meten en tellen hoeveel
kerkleden er op anderhalve meter van elkaar in hun kerk kunnen samenkomen. Meten en tellen geldt ook wanneer er
gevierd wordt in de open lucht.
Beerzen
Voor het kerkbezoek in de Beerzen geldt dat maximaal 100 personen in de kerk kunnen. U hoeft zich dus vooraf niet
langer aan te melden. Achter in de kerk liggen boekjes voor de vieringen. U bent verplicht een boekje mee te nemen.
Geen boekje, geen toegang! Houdt u zich hieraan a.u.b.
De 1,5 meter afstand in alle richtingen blijft van kracht. Ook het ontsmetten van de handen is verplicht.
Weet dat u van harte welkom bent.
Zingen
Het overheidsonderzoek naar de risico’s van samen zingen is op dit moment nog niet afgerond. Ook voor samenzang
blijft dus het protocol ‘Kerkelijke leven op anderhalvemeter’ van kracht. Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken
(CIO) houdt bij de overheid vinger aan de pols, ook waar het gaat over dit onderwerp. Aangekondigd is ook dat
zangkoren binnenkort weer mogen oefenen en optreden, maar alleen onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden
worden door de overheid later nog bekend gemaakt. Bij nieuwe ontwikkelingen, volgt verdere informatie via
www.rkkerk.nl.
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In de afgelopen periode is verschillende malen de brief Even bijpraten verzonden vanuit de parochie Sint-Odulphus
van Brabant naar degenen, die een abonnement op het parochieblad hebben en een mailadres. Wilt u de brief ook
ontvangen en hebt u zelf een mailadres, stuur dan een verzoek naar leden.hwa.middelbeers@gmail.com. Hebt u geen
mailadres, bespreek dit dan met uw kinderen. Misschien mag u een mailadres van hen doorgeven, zodat het nieuws bij
uw zoon of dochter terecht komt. Geef de naam en het adres door van degene, voor wie de brief bestemd is. Het
mailadres noteren we dan bij die persoon. De brief kan gemakkelijk gedownload worden op de website als hij
uitgeprint dient te worden. Onderaan de tekst vindt u een printversie. Want de versie die in de mailbox terecht komt is
niet bepaald printvriendelijk. U kunt zo wel op de hoogte blijven van wat reilt en zeilt in de parochie.
WEET U ………
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dat het coronakapsel ook bezit genomen had van het kerkhof in Oostelbeers?
dat de graven bijna verdwenen onder de heg?
dat vorig jaar het snoeien er overgeschoten was?
dat het dus hard nodig was?
dat onlangs de heg van het kerkhof in Oostelbeers weer keurig werd gesnoeid?
dat het gereedschap naar een andere plaats is verhuisd?
dat het nu uit het zicht hangt tegen de muur achter de woning van Kerkstraat 15?
dat het H. Hartmonument verplaatst zou worden?
dat het een plaatsje zou krijgen voor het kerkhof?
dat het fundament er al ligt?
dat goed werk tijd nodig heeft?
dat we het daar maar op houden?

OVERLEDEN
Wim Baeten, weduwnaar van Diny Lemmens.
Wim is geboren op 15 februari 1935. Hij was de oudste uit een gezin van 11
kinderen. Werkend thuis en op het land gaf hij steeds het voorbeeld aan de
jongere kinderen. Na de lagere school ging hij leren voor timmerman en hij
ontwikkelde een liefde voor hout. Met zijn draaibank maakte hij mooie meubels
en kandelaars. Hij kon niet stilzitten. Op 26 januari 1960 trouwde Wim met
Diny. Ze gingen in een huisje achter de kleuterschool wonen, waar Diny poetste
en elke ochtend de kachel aanmaakte. Later verhuisden ze naar de
Kuikseindseweg. Ze kregen 5 kinderen. Het leven werd gekenmerkt door hard
werken. Wim bracht zijn liefde voor de natuur over op zijn kinderen. Ze kregen hun eigen moestuintje. Ook leerde hij
ze fotograferen. In 2003 overleed Diny en daar had Wim veel verdriet van. Hij is doorgegaan en deed veel klusjes bij
zijn kinderen. Tot het laatst toe, ook al ging het niet meer zo goed. Toen het lopen en fietsen niet meer ging, trok hij
erop uit met zijn scootmobiel. Het gevoel van vrijheid. Overal effe buurten. Na zijn laatste ziekenhuisopname had hij
meer hulp nodig. Mede dankzijn de Buurtzorg en “zijn” Gerry, die kwam poetsen, kon hij zelfstandig blijven wonen.
Op 18 april 2020 is Wim rustig ingeslapen.
Velen kenden Janus Neggers en waardeerden hem. Hij werd geboren op 7 november 1927 in Oirschot. Hij was een
sterke en kranige man, zorgzaam voor zijn gezin, humoristisch, een gewaardeerde schoonvader, Met veel plezier en
dankbaarheid woonde hij de laatste jaren in de Vestakker. Op 6-jarige leeftijd verhuisde hij naar de Achterste Heistraat
in de Beerzen. Altijd heeft hij in het boerenwerk gezeten, maar hij schuwde ander werk niet. Iedere dinsdagmiddag nam
hij de tijd om met vrienden te gaan fietsen en vaak ook werd er een kaartje gelegd. Hij wist wat hij wilde, maar deed
vooral ook wat Fien wilde. Hij leerde Fien van Baast kennen na de oorlog, toen er weer gedanst kon worden. Hij
stichtte aan het Galgenbos in Oirschot een gezin en samen zorgden ze voor een echt thuis voor de kinderen. Later vond
hij het prachtig om met de kleinkinderen te ravotten en hij vond het prachtig als er pit in zat. Toen de tijd daar was om
het rustiger aan te doen, verhuisde hij samen met Fien van de boerderij naar een nieuwbouwhuis in de Klompenmaker.
Ze hadden daar samen nog enkele mooie jaren, In 2009 overleed Fien, maar Janus herpakte zich en heeft nog vele
mooie fietstochten gemaakt in de omgeving. Na een kort ziekbed overleed hij op 26 april.
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Riet Deenen, weduwe van Hein van den Heuvel en levenspartner van Harrie Arts.
Geboren op 21 september 1940 en opgegroeid met vier broers en vier zussen. Na haar jeugd leerde zij Hein kennen en
ze kregen een dochter, waar ze trots op waren. Riet werd later een trotse oma van drie kleinkinderen. Ze stond er dag en
nacht voor klaar. Toen Hein ziek werd, zorgde Riet op en top voor hem, tot het einde. Eén dag na de geboorte van zijn
kleinzoon overleed hij. Drie jaar later ontmoette ze Harrie, waar ze erg gelukkig mee was. Samen zwemmen, dansen,
naar verjaardagen, op vakantie, familiebezoeken en onvermijdelijk ook naar begrafenissen.
Ze wilden het voor iedereen goed doen. Riet was erg blij met haar achterkleinkind en iedereen zou dat weten.
Ze ging zelfs appen om nog dichter bij elkaar te zijn. Vele foto’s en berichten werden gedeeld.
De gezondheid van zowel Riet als Harrie begon parten te spelen. Ze werden vaste gasten in het ziekenhuis en toch
kwamen ze nog overal. Al ging dat niet altijd vanzelf. De laatste maanden waren zwaar. Riet overleed op 20 mei 2020.
WEET U …
•
•
•
•
•
•
•

dat de graven die vorig jaar zijn opgezegd, na 1 april geruimd
zouden worden?
dat dat nog niet gebeurd is?
dat dat ligt aan het coronavirus?
dat zware zerken tillen moeilijk is voor één persoon alleen?
dat met z’n tweeën wel zo gemakkelijk werkt?
dat we dat niet klaar krijgen met 1,5 meter afstand?
dat we dat gaan doen, zo gauw het weer verantwoord is?

WEET U …
•
•
•
•
•
•
•
•

dat de toeristische bewegwijzeringsborden naar de Mariakapel in de toren van Oostelbeers in de maak zijn?
dat de eerste communie niet door kon gaan in verband met het coronavirus?
dat nu in het tweede weekend van november twee vieringen zijn gepland voor deze communicanten?
één op zaterdagmiddag om 14.00 uur en de tweede viering op zondagmorgen om 10.30 uur?
dat het wel andere vieringen worden dan we gewend zijn?
dat het kinderkoor hoogstwaarschijnlijk niet zal zingen?
dat het coronavirus zich dan wel gedeisd moet houden?
dat we hopen dat het toch feestelijke vieringen worden?

TARIEVEN KERKHOF
Herhaalde malen krijgen wij klachten dat de tarieven voor het verlengen van de grafrechten zo ontzettend veel zijn
gestegen. Vooral over de stijging van de kosten voor onderhoud toont men weinig begrip. Toch is daar een eenvoudige
verklaring voor. Onderhoud betreft niet alleen het graf van de overledene, dat door de mensen zelf wordt gedaan, maar
ook het onderhoud m.b.t. het aanzien van het hele kerkhof. Nog steeds steken vrijwilligers er veel vrije tijd in om de
begraafplaatsen onkruidvrij te houden. Graven moeten worden geruimd als er geen grafrechten meer worden betaald.
Grafmonumenten moeten worden afgevoerd. Tot nu toe gebeurt dat door vrijwilligers. Maar het echte grote onderhoud
wordt gedaan door professionals. Hoveniers zorgen dat de hagen en beplanting buiten de graven gesnoeid worden.
Gebouwen en gebouwtjes worden onderhouden door bouwkundigen. Overal hangt een prijskaartje aan en dat
prijskaartje is nu eenmaal veel hoger dan dat van mij en van u. Het aantal vrijwilligers zal in de toekomst naar
verwachting steeds minder worden. Willen we dat alles netjes onderhouden blijft, dan zal ook daar een prijskaartje aan
gaan hangen. En hoe vaak is het niet, dat er onverwachte kosten moeten worden gemaakt? Bovendien zijn we nu
eenmaal één parochie met de parochies van Oirschot, Spoordonk en Best. Samen is besloten dat we één tarief hanteren
en dat we de geadviseerde tarieven van het bisdom volgen. En die tarieven zijn nu eenmaal veel hoger dan de tarieven
die we in onze vroegere Beerse parochies hanteerden.
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WEET U …
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dat dit gaat over de restauratie van de toren in Oostelbeers?
dat de klokkenstoel in slechte staat verkeerde?
dat deze gedemonteerd moest worden?
dat hiervoor de klokken opgehangen moesten worden aan
takels?
• dat eerst de vloer erboven gedemonteerd moest worden?
• dat zo de klokken eruit gehaald konden worden en
gerestaureerd?
• dat de klokken nu weer teruggeplaatst zijn en aangesloten?
• dat we nu nog bezig zijn om het luiden van de klokken op
afstand te laten gebeuren?
• dat ook de vloer erboven is gerestaureerd?
• dat er op diverse plaatsen aanpassingen zijn gemaakt om aan
de arbo-eisen te voldoen?
dat we nu weer de klokken kunnen horen luiden?
dat de kapconstructie van de kerkhofkapel ook werd gerestaureerd?
dat er nieuwe goten en leien werden aangebracht?
dat de toegangsdeur werd gerestaureerd en de trap vernieuwd?
dat er achter het kapelletje een keerwand werd gemaakt voor de opslag van zwart zand?
dat er ook nog een schilderbeurt aan te pas kwam?
dat nu de bomen nog een snoeibeurt krijgen?
dat het kapelletje dan weer in volle glorie is te zien?
dat regentonnen het kostbare water van het dak van de toren gaan opvangen?
dat ook het water van het dak van de kerk in Middelbeers in regentonnen moet worden opgevangen?
dat we het kostbare water dan kunnen gebruiken voor onze plantjes?

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN LINTJESREGEN 2020 IN DE BEERZEN
Van de vijf Beerzenaren, die dit jaar tijdens de lintjesregen te horen hebben
gekregen dat zij een Koninklijke Onderscheiding krijgen, hebben wij als
geloofsgemeenschap voor drie van hen, op verzoek van de aanvragers, een
aanbevelingsbrief geschreven, omdat zij alle drie op velerlei gebied heel actief zijn
voor onze geloofsgemeenschap.
Corrie Donkers-Pijnenburg is lid van de contactgroep en heeft daar de functie van
kasbeheerder, lid van de Caritas, lid van de pastoraatsgroep, lid van de woord- en
gebed-werkgroep, lid van de werkgroep uitvaarten en ook al vele jaren lectrice in
onze kerk. Wij zijn dan ook heel blij met al haar inzet en ervaring.
Toos Peeters-van Deursen is lid van de werkgroep schoonhouden parochiecentrum.
Is een van de twee dames, die voor alle vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap zorgen dat er een door hen
zelfgemaakte verjaardagskaart bij hen in de brievenbus komt. Is ook al jaren lectrice en actief bij het verspreiden en
ophalen van de formulieren voor de Actie Kerkbalans. Is lid van het kerkkoor de Berse Canonici en lid van het
dameskoor, dat niet alleen zingt tijdens reguliere diensten, maar ook tijdens jubileum- en uitvaartdiensten.
Gerrit Peeters, echtgenoot van Toos. Toen wij nog een zelfstandige parochie waren is Gerrit kerkmeester geweest en na
de fusie was hij de eerste jaren lid van de contactgroep. Toen en nu nog steeds is hij een van degenen die altijd
klaarstaan om onze kosteres Koos met alle klusjes te helpen in de kerk en het parochiecentrum. Ook is hij zanger en
bestuurslid van kerkkoor de Berse Canonici.
Naast deze vele bezigheden voor onze geloofsgemeenschap zijn zij alle drie ook nog actief op het maatschappelijke
vlak. Daarom hebben zij deze blijk van waardering zeer zeker verdiend.
Voor alle drie geldt: “u vraagt, wij draaien”
Dit laatste geldt niet alleen voor deze drie vrijwilligers, maar al onze vrijwilligers zetten zich naar beste kunnen in en
daar zijn wij heel dankbaar voor.
Namens de contactgroep HH. Andreas en Willibrordus, Marita van Hoof
4

