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DE KERK EN DE TWEEDE GOLF
Beste broeders en zusters,
Velen vreesden er al voor. Maar nu is het een realiteit in
Nederland. Het coronavirus verspreidt zich razend snel
door het land en er is sprake van een tweede golf. De
ziekenhuizen krijgen steeds meer patiënten binnen en ook
op de ic-afdelingen worden langzaam maar zeker meer
zieken opgenomen. Een en ander heeft ook implicaties
voor het kerkelijk leven.

Ik maak mij uitermate veel zorgen over de toenemende
polarisering, juist als het gaat om de bestrijding van het
coronavirus, De eerste golf in maart werd gekenmerkt
door grote saamhorigheid. Door de onderlinge eenheid
hebben wij het virus tijdelijk kunnen indammen. Helaas is
die verbondenheid nu veel minder aanwezig, zowel in de
samenleving als binnen de Kerk. Ik constateer helaas dat niet zelden- de emotie het wint van het verstand. Dat zou
onder ons christenen niet het geval mogen zijn. Ik vraag
daarom van mijn priesters, diakens, pastoraal werkers,
catechisten en andere gelovigen juist in deze moeilijke
tijd de ingrijpende beslissingen van het episcopaat, zij het
misschien met pijn in het hart, in verbondenheid en
solidariteit te aanvaarden.

Minister Grapperhaus heeft begin vorige week de kerken
het dringende advies gegeven om het aantal gelovigen
tijdens een liturgische viering te beperken tot 30
personen. De Nederlandse bisschoppen hebben dit
dringende advies besproken. De gehele afgelopen week
was er overleg met de minister en tussen de bisschoppen
onderling. De bisschoppen hebben bij de overheid steeds
gepleit voor maatwerk. Maar helaas hebben wij dat in het
overleg met de minister tot nu toe niet kunnen bereiken.

Juist als mensen van de Kerk zijn wij geroepen om ons
eigen kleine belang te relativeren en bedacht te zijn op het
bonum commune, het algemeen welzijn. Het is voor een
christen geen teken van zwakte maar juist van sterkte om
tijdelijk af te zien van bepaalde rechten als wij daarmee
een hoger doel, het beschermen van de gezondheid van
medemensen, met name oudere en kwetsbare mensen,
kunnen dienen.

Nu de tweede coronagolf steeds hoger wordt, wordt de
overheid ook strenger. Wij moeten ons sociaal leven
verder beperken. Vanaf afgelopen zondag kunnen nog
maximaal 30 gelovigen de liturgie meevieren. Wij perken
het kerkelijke leven in ter bescherming van de
volksgezondheid. Overigens vergaderen de kerken deze
week opnieuw met de minister om hopelijk ruimte te
krijgen voor meer maatwerk, zeker voor onze grote
kerken.

Ik ben intens dankbaar voor allen, priesters, diakens,
pastoraal werkers, catechisten en vele andere gelovigen,
die in onze parochies het kerkelijk leven zo goed
mogelijk draaiende houden

Beste broeders en zusters,

De beperking in aantal gelovigen per viering vormt een
uitdaging om vaker met kleine groepen te vieren, in plaats
van de deuren te sluiten. Probeer daarnaast buiten de
liturgie de kerken zoveel mogelijk open te houden. Zo
hebben gelovigen individueel de mogelijkheid in onze
Godshuizen rust te vinden en een plek voor gebed en
troost.

Ik besef dat de nieuwe realiteit voor veel priesters en
andere gelovigen uitermate teleurstellend is en een groot
offer vraagt. En dan spreek ik uitdrukkelijk inclusief. De
beslissing van afgelopen vrijdag heb ik, samen met de
andere bisschoppen, met moeite genomen.
Maar in de huidige omstandigheden met snel oplopende
besmettingscijfers en ziekenhuisopnamen moeten wij
juist als Kerk verstandig opereren en het aantal gelovigen
in onze kerkgebouwen substantieel afschalen. Ik verwacht
van mijn pastoors voldoende discipline om de regelingen
van het episcopaat in de eigen parochie door te voeren. In
de huidige omstandigheden moeten eigen meningen even
worden opgeschort. Dat geldt ook voor mijzelf, nu wij in
de bisschoppenconferentie gemeenschappelijk pijnlijke
keuzes hebben moeten maken.

Soms voelt ieder van ons zich moe of moedeloos. Laten
wij echter de Heer vragen om vertrouwen. God is ons in
Christus zorgend nabij. Gods Geest wil ons veerkracht en
creativiteit geven, juist ook in deze tijd die helaas steeds
dreigender lijkt te worden.
Mgr. dr. Gerard de Korte,
Bisschop van ’s-Hertogenbosch
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LAATSTE NIEUWS
In verband met de aangescherpte coronamaatregelen is het op dit moment weer nodig een kaartje
voor weekendvieringen te bestellen. U kunt dit alleen doen via het parochiesecretariaat, telefonisch
of via de mail. Ook al staat het op de site anders. Vol is vol. Wie het eerst komt, wie het eerst
maalt. U krijgt bericht als alle toegangskaarten zijn vergeven en u niet meer terecht kunt.
Houdt u zich aan het volgende:
 Maximaal 30 kerkbezoekers per viering.
 Bij verkoudheidsklachten en / of koorts: blijf thuis.
 U draagt een mondkapje.
 Handen reinigen bij binnenkomst van de kerk. Desinfecteermiddel staat klaar.
 Hoesten en niezen in de elleboog.
 Papieren zakdoekjes gebruiken.
 1,5 meter afstand houden van anderen dan uw huisgenoten.
 De plaatselijke aanwijzingen op volgen.
 U houdt zich aan de RIVM richtlijnen.
PAROCHIESECRETARIAAT
Hebt u goed opgelet en het stukje bovenaan goed gelezen? Misschien is u iets opgevallen!
De laatste tijd is het erg rustig in het parochiecentrum. Ook op tijden dat het parochiesecretariaat geopend is. Heel vaak
zitten de medewerkers er een paar uur voor niets. Natuurlijk: een bakje koffie van Koos is altijd lekker en de klets heb
je er gratis bij. Maar toch: duimendraaien is niet alles. Daarom hebben we gemeend om het secretariaat met ingang van
1 november op maandagmorgen wel te kunnen sluiten. Op donderdag blijft het secretariaat geopend van 9.00 –
11.00 uur. U kunt altijd nog via de mail contact opnemen met de parochie. U bent dan donderdagmorgen als één van de
eersten aan de beurt. En in spoedgevallen is er altijd nog het noodnummer. Of dit van blijvende duur is, hangt niet
alleen van corona af, maar ook van u. Blijkt het nodig te zijn, dan wordt het secretariaat weer op maandag geopend.
WIST U









dat onverlaten de offerblok bij Maria in het
Westelbeerse kapelletje niet met rust kunnen
laten?
dat ze met grof geweld probeerden de offerblok
open te krijgen?
dat ze dat ook nog gelukt is?
dat ze zich de moeite hadden kunnen besparen?
dat er nooit een opbrengst van een week in zit?
dat het te gek is voor woorden dat het zo moet
gaan?
dat de GIVT-app misschien een oplossing biedt?
dat u hier alles over kunt lezen in huis aan huis en
de Nieuwsbrief?
OUD PAPIER OF WELKOME
INFO?

Leest u deze brief?
Het is ook mogelijk de Nieuwsbrief in uw mailbox te ontvangen. Ook als de Nieuwsbrief dan niet
bezorgd kan worden, blijft u toch op de hoogte.
Geef dan uw mailadres door en geef aan dat u de Nieuwsbrief voortaan digitaal wilt ontvangen.
U kunt voor beide zaken terecht op administratie.beerzen@odulphusvanbrabant.nl
Wij zijn op zoek naar een wijkcontactpersoon voor in de Beerschenhof voor het bezorgen van de
Nieuwsbrieven en de brieven voor de actie Kerkbalans. Ook in de Rozemarijn, Lavendel en
Marjolein is er nog steeds geen bezorger.
Zin om bezorger te worden? Stuur een mail naar administratie.beerzen@odulphusvanbrabant.nl
Woont u in een wijk waar de Nieuwsbrief niet bezorgd wordt, dan kunt u deze vinden op de website van de parochie
https://www.odulphusvanbrabant.nl/beerzen/ onder het kopje NIEUWS. Kijk ook eens naar
https://www.odulphusvanbrabant.nl/beerzen/jeugd-jongeren/digidulfke/
En wilt u deze brief echt niet lezen? Meldt u dan af. Het bespaart een hele hoop papier. Hartstikke goed voor het milieu.
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ACTIE KERKBALANS
De actie kerkbalans was net achter de rug toen het coronavirus het kerkelijk
leven lam legde. We vertrouwen er echter op dat u ons blijft steunen en dat
we u weer zien als het coronavirus zich gedeisd houdt. Bent u door de
coronaperikelen vergeten uw bijdrage over te maken OF WILT U ONS
EXTRA STEUNEN, dan kan dat alsnog. Banknummer NL94 RABO
01338 91 925. Of scan de QR-code, die hier is afgebeeld. Deze brengt u rechtstreeks naar
de site, waar u een bedrag kunt overmaken. Dank u wel.
ZIJ GINGEN VAN ONS HEEN

Harry van der Meer, echtgenoot van Lettie de Graaf.
Geboren op 28 september 1930.
Harry was een harde werker. Zeven dagen per week was
hij met zijn nertsen bezig. Tot ver na zijn pensionering
bleef hij werken. Het afbouwen, nadat zijn zoon het
bedrijf overnam, duurde nog wel tien jaar.
Harry en Lettie kregen vier kinderen, elf kleinkinderen en
elf achterkleinkinderen. Daar waren zij ontzettend trots
op. De deur stond altijd voor hen open.
Een Bourgondiër was hij. Toen ze meer tijd kregen,
genoten ze van het goede leven. Wekelijkse etentjes en
fijne vakanties.
Toen bij Lettie hartfalen werd geconstateerd, werd Harry
fulltime mantelzorger. Niets was hem teveel voor zijn
“Letteke”. Haar dood deed hem veel pijn. Maar hij
herpakte zich en hij vond afleiding bij verschillende
verenigingen. Hij ging zwemmen, koersballen, gymmen
en zingen in het kerkkoor.
Het laatste jaar begon Harry te sukkelen en werd steeds
meer afhankelijk van anderen. Hij was dankbaar voor de
goede zorgen van de Buurtzorg. Hij voelde dat hij de
regie over zijn leven kwijt raakte. Voor hem was het
leven klaar.
Harry overleed op 23 juni 2020.

te bevatten, maar hij hield moed en ging door. In 2007
nam Ad de boerderij over en gingen Marietje en Adriaan
in het huisje daarnaast wonen. In 2016 werd bij hem de
ziekte van Kahler geconstateerd. Met medicatie en
regelmatig ziekenhuisbezoek bleef deze onder controle. In
2017 konden ze daarom nog een mooie reis maken naar
Lourdes. In 2019 waren ze 50 jaar getrouwd en dat werd
gevierd met een feestje. In maart 2020 ging het wel
bergafwaarts met zijn gezondheid. Hij werd opgenomen
bij de Koning-inn. Af en toe naar huis om nog eens te
genieten van thuis en van zijn merrie en haar veulen.
Klagen hoorde je hem nooit en hij bleef tot het laatst
helder van geest. Op 11 juli overleed Adriaan.
Mieke de Laat, echtgenote van Jan van Gestel.
Mieke is geboren op 7 juni 1932, op Willibrordstraat 10
in Middelbeers en daar overleden op 12 juli 2020. Altijd
in datzelfde huis gewoond.
Ze heeft een onbezorgde jeugd gehad, die helaas werd
onderbroken door de oorlog. Ze ging een jaar naar
kostschool in Oerle, maar had het daar niet naar haar zin.
Mieke ging in hun café werken en zo ontmoette ze Jan
van Gestel. Ze trouwden in 1957 en kregen drie kinderen.
Ze had veel interesse in hun leven, zowel op school als op
sportgebied. Samen met Jan was ze supporter van de
Beerse Boys, toen beide zoons in het eerste speelden.
Mieke zorgde lang voor haar moeder, die bij hen
inwoonde. Het huis was een gezellige ontmoetingsplek
van de familie. Daarnaast runde ze ook nog de winkel,
waarvan de extraatjes gedaan konden worden. Het
jaarlijke hoogtepunt was de vakantie naar Zeeland.
Mieke
genoot
van
haar
kleinkinderen
en
achterkleinkinderen, die net als haar eigen kinderen, altijd
welkom waren
Na het overlijden van Jan in 2005 pakte ze de draad
wonderbaarlijk goed op. Ze bleef op haar vertrouwde
stekje en genoot nog van de mooie momenten, die voorbij
kwamen. Ze vormde samen met Nelly, Ans en Mien een
hecht vriendinnenclubje. Ze bezochten menig terrasje.
Voor een potje Amerikaans jokeren kon je haar wakker
maken.
De ziekte van Alzheimer maakte het de laatste vier jaren
van haar leven niet makkelijker. Maar met de hulp van
velen is haar wens om tot het laatst thuis te kunnen
blijven in vervulling gegaan.

Adriaan van Heerbeek werd 18 mei 1938 geboren in
Spoordonk in een gezin met drie zussen en vijf broers. Hij
volgde de landbouwschool en dat kwam hem later goed
van pas. Hij was een harde werker, maar hield ook van
gezelligheid met een bakje koffie. Hij kon enorm genieten
van zijn merrie met haar veulen en vaak kon je hem dan
ook treffen in de buurt van het weilanden met een goeie
sigaar in zijn mond. Hij was een man, die op veel trots
kon zijn. Zijn koeien en paarden toonde hij graag aan
anderen en hij was de koning te rijk als hij met paard of
koe tot kampioen werd uitgeroepen. Hij maakte zich ook
verdienstelijk in daarmee samenhangende bestuurlijke
functies.
Met zijn honden trok hij de natuur in en menigmaal waren
zijn honden het wild te snel af en was er een lekker boutje
op tafel. Hij was vooral ook trots op zijn Marietje en hun
gezin. Maar ook daar kroop en kruipt het bloed waar het
niet gaan kan. Hij zag niets liever dan dat zijn kinderen en
ook zijn kleinkinderen bezig waren met de pony’s. De
veel te vroege dood van zijn zoon Corné in 1997 was niet
EERSTE COMMUNIE

In de afgelopen maanden kon de eerste communie geen doorgang vinden omdat Corona ons dwars zat. Nu hadden we
in de planning zitten dat deze plaats zou vinden op 7 en 8 november in twee groepen. Maar opnieuw zal de eerste
communie worden uitgesteld. Intussen is de groepsgrootte teruggebracht naar 30 en ook thuis kan het feest maar in
beperkte mate worden gevierd. Jammer, maar we mogen hopen: wat in het vat zit, verzuurt niet.
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LIED TER BEMOEDIGING
Heb het leven lief
Leef als een kind van de wind en van de liefde
En herken de open blik in de ogen van een vreemde
Dans met de maan, sla je armen om de sterren
Ga je dromen achterna op de maat van de seizoenen
Heb het leven lief als de stormwind gromt en als de lente komt
En verberg je niet als de regen valt en als de donder knalt
Zing het hoogste lied, vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht
Heb het leven lief en wees niet bang
Huil als het moet want je stikt in al je tranen
Maar ontwapen je verdriet met dezelfde overgave
Als waarmee je huilt, je kunt uit je as herrijzen
Het geluk van het moment zet een streep door het verleden
Heb het leven lief als de stormwind gromt en als de lente komt
En verberg je niet als de regen valt en als de donder knalt
Zing het hoogste lied, vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht
Heb het leven lief en wees niet bang
Heb het leven lief, met je ogen dicht of in het volle licht
Hou van wie je ziet pak de liefde vast en verlies haar niet
Heb het leven lief in de grijze nacht en als de morgen lacht
Heb het leven lief en wees niet bang
Wees maar niet bang, wees maar niet bang.
Wees maar niet bang, wees maar niet bang.
Liesbeth List

TOT SLOT
Alles wat in deze
Nieuwsbrief is
vermeld, is zoals het
was op dinsdag 13
oktober en is onder
voorbehoud. Ook de
kerk leeft bij de dag.
Wijzigt het RIVM de
voorschriften, dan
gelden deze.
Blijf voorzichtig, heb
het leven lief, maar
wees niet bang.
Enne ….blijf vooral
gezond.
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