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 JUBILARISSEN BERSE CANONICI
Wilma van de Wouw, Tonny van Beers, Annie de
Laat, Wim Pannekoek, Wim Jansen, Ad Aerts en
Geert Nouwens werden zaterdagavond 11 september
tijdens de dienst in de Willibrorduskerk gehuldigd
voor hun 25-jarig lidmaatschap van het koor. Door
corona werd dit een verlate huldiging. Vanaf deze
plaats wensen wij de jubilarissen van harte proficiat.

JUBILARISSEN DAMESKOOR

Ook bij het dameskoor was het feest. Op 20 november werden Riet
van den Berk en Wilma van Hoof vereerd met een gouden speld
van de Gregoriusvereniging en een oorkonde vanwege 50 jaar
koorzang. Zie foto boven. Adrie Mollen en Ria de Laat kregen
eenzelfde onderscheiding, maar kregen deze thuis uitgereikt
vanwege ziekte. (foto’s elders in dit blad) Deze vier jubilarissen
wensen we van harte proficiat. Een mooie prestatie.
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ALLERZIELEN 31 oktober

VORMSEL 2022
In 2022 willen we twee groepen samenvoegen voor
de toediening van het vormsel. Het vormsel zal dan
nog om de 2 jaar worden toegediend.
Op 7 december a.s. WAS een infoavond voor ouders
en kinderen uit groep 7 en 8 gepland, die in 2022 hun
vormsel willen doen. Deze infoavond is niet
doorgegaan i.v.m. de coronamaatregelen. U kunt zich
echter wel melden als u en uw kind interesse hebben
voor het vormsel bij marita.veldman@gmail.com,
zodat wij u een bericht kunnen sturen, wanneer de
info-avond wel door kan gaan. De toediening van het
vormsel is gepland op 12 maart 2022, maar is
afhankelijk van de coronamaatregelen.
EERSTE COMMUNIE 2022
Op 22 mei 2022 is de eerste communie gepland. De
eerste infoavond is gepland op 11 januari 2022 om
20.00 uur in de kerk, mits de coronamaatregelen het
toelaten. Bij interesse: houdt Huis aan huis en de
website in de gaten of stuur een mail naar:
parochiesecretariaat.beerzensvanbrabant.nl.

RUST IN VREDE
Jan van Rooij
‘Er is een tijd van komen en een tijd van gaan.’ Dat waren één van Jan van Rooij zijn laatste woorden. De laatste
maanden ging zijn gezondheid steeds verder achteruit. Jan is in Oostelbeers geboren op 22 februari 1934 en groeide op
aan de Langereijt. Hij ging al op jonge leeftijd aan het werk. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor de boerderij van
zijn ouders. Na zijn diensttijd werd Jan opperman in de bouw. Dat bleef hij de rest van zijn werkzame leven. Op 27jarige leeftijd leerde Jan zijn vrouw Sjaan kennen en al heel snel werd er een heel mooi huisje met grote tuin aan de
Maneschijn gebouwd. Jan had veel hobby’s zoals zijn mooie tuin met groenten, fruit en bloemen, het gilde waar hij
tamboer was, het drijven tijdens het jagen, kaarten, fietsen, lekker eten en af en toe een potje bier drinken. In 2008
verhuisden Jan en Sjaan naar Middelbeers, omdat het aan de Maneschijn toch allemaal te groot werd, maar ook hier
wende hij snel en genoot hij. Hij bleef Oostelbeers trouw en schoffelde verschillende jaren mee op het Oostelbeerse
kerkhof. Zijn hobby’s bleef hij ook uitvoeren en wat was hij trots op zijn zoon en dochter en hun partners en zijn 4
kleinkinderen. Hij was altijd oprecht geïnteresseerd. Hij hielp hen waar hij maar kon en verrichtte veel klusjes in en om
het huis voor hen. Jan volgde de schoolresultaten van zijn kleinkinderen en was vaak op het voetbalveld om hen aan te
moedigen. Kort voor zijn overlijden gaf Jan aan Sjaan en de kinderen aan dat hij een mooi leven met hen had gehad. Op
22 september sliep Jan thuis rustig in.
Bart van Roovert
Het is nergens beter dan thuis. Dat heeft Bart van Roovert vaak gezegd. En hij was een trouw kerkganger. Je kon hem
ieder weekend vinden in de achterste bank, waar hij nu gemist gaat worden. Bart werd geboren in 1943 als 3e kind in
het gezin van Anna en Piet van Roovert. Tijdens het opgroeien was al vlug duidelijk, dat het boerenbedrijf van zijn
ouders hem niet trok. Veel liever was hij bezig met dingen te maken en was er geen gereedschap voor, dan bedacht hij
wel iets, zodat het toch gerepareerd kon worden. Hij had een paar gouden handen. In 1967 trouwde hij met Els Bogers
en samen kregen ze 3 kinderen, Later kregen ze 7 kleinkinderen. Ook in het opvoeden had hij een creatieve geest; hij
wist een probaat middel voor groei- en buikpijn, las zijn kinderen voor als ze naar bed gingen, speelde leeuwtje met de
kleinkinderen, haaijaste met ze of speelde treintje. Hij kon er intens van genieten. Hij was een zorgzame man en vader,
die altijd klaar stond, ook voor anderen. Toen zijn broer overleed, bedacht hij dat er voor de oude dag van Els en hem
wel een zorgwoning achter zijn huis gemaakt kon worden. Van de 20 jaar, die hij in gedachten had om er te wonen,
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heeft hij er vier volgemaakt met Els. In oktober kreeg hij corona, hij werd in coma gebracht en kwam daar niet meer
uit. Op 2 november overleed hij en kwam hij voorgoed Thuis. Hij werd 78 jaar.
Frans Liebregts
Iedereen kende Frans Liebregts of liever FL. Frans werd op 24 maart 1938 te Middelbeers geboren als de 4e telg in het
boerengezin Liebregts.
Frans kocht noodgedwongen op 27-jarige leefijd een kraan, toen zijn been verbrijzeld was door een val van het paard.
Dat was het begin van FL. Hij trouwde met Mien Geboers en samen kregen ze 4 meisjes en 1 jongen. Frans groeide
steeds groter en werkte overal. Hij draaide nergens zijn hand voor om. Hij verloochende echter nooit zijn
boerenafkomst en het hooien en zijn schapen en andere dieren hielden het boerenbloed in hem wakker. Ook zijn gezin
groeide steeds groter. Daarmee kwam er ook meer hulp. Zijn kleinkinderen werden wel eens ingeschakeld om te helpen
met klusjes en al was het niet altijd van harte, ze deden het wel met als beloning een pan spek in het vooruitzicht en
verder niets. Heel vaak had hij aanwijzingen hoe het efficiënter kon. Pas op latere leeftijd gingen ze het gevoel van
altijd welkom zijn en bij een hechte familie horen waarderen. Er waren de vakanties, eerst in het binnenland, later ook
verder weg. En de jaarlijkse familie-uitjes. Hij was niet echt een man die over zijn gevoelens praatte, maar tijdens
familiebijeenkomsten kon je hem stil zien genieten van al zijn nazaten. Vaak hoorde daar een borreltje korenwijn bij.
Toen hij ziek werd, heeft hij geknokt om er bovenop te komen. Maar dit groeide hem boven het hoofd en op 3
november overleed Frans, na het sacrament der zieken ontvangen te hebben.

JE BENT EEN ENGEL!
In de laatste periode zijn er verschillende nieuwe bezorgers aangesteld voor de volgende wijken:
Han van Diesen nam de wijk van zijn vrouw Joke over, Marita van Hoof van Lisette van de
Molengraaf en Miet van Aaken – Roozen zet de wijk voort van haar man Christ.
Corrie van Lieshout en Tonny van Beers hebben de wijken overgenomen van Cor Dieker,
Irma Vennix neemt een wijk over van haar zus Carin en Mieke Vennix neemt de honneurs waar in
de Oostelbeerse wijk Rozemarijn, Marjolein en Lavendel en daarmee heeft deze laatste wijk weer
een contactpersoon.
Per 1 januari zal Miriam Thijssen de wijk overnemen van Marleen Deenen, die aangegeven heeft te
zullen stoppen.
Wij wensen alle nieuwkomers succes.
Marleen Deenen en Cor Dieker willen we hartelijk bedanken voor alle jaren dat zij de Nieuwsbrief
hebben bezorgd.

WEET U











dat Cor Dieker jarenlang mede de verjaardagskaarten maakte die u als vrijwilliger in de bus kreeg?
dat Toos Peeters de verjaardagsklanten van Cor erbij heeft genomen?
dat Maria van Oirschot-van Kollenburg haar lidmaatschap van de Bèrse Canonici heeft opgezegd?
dat Judith Hems, Maaike van Spreeuwel, Sandra de Koning en Marij Killaars zijn gestopt met hun werk voor
de eerste communiewerkgroep?
dat Piet van Heerbeek zich heeft afgemeld voor het onderhoud van het kerkhof in Oostelbeers?
dat Marita Veldman enkele jaren de kar getrokken heeft van het vormsel in onze parochie?
dat ze het nu aan anderen wil overlaten?
dat dat nog niet zo meevalt en dat ze daarom toch nog doorgaat?
dat de ene vrijwilliger het misschien wat langer heeft volgehouden dan de andere?
dat de contactgroep hen allemaal van harte bedankt voor het werk dat ze verricht hebben?
dat er nu weer nieuwelingen worden gezocht, die hun werk over willen nemen?
dat we graag een melding krijgen als u uw taak als vrijwilliger beëindigt?
dat een mail of een belletje volstaat?






dat het een duurzame oplossing is?
wat?
dat op het kerkhof in Middelbeers een regenton is neergezet?
dat u daar water uit kunt halen om de plantjes op de graven water te geven?
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dat het dan wel af en toe moet regenen?
dat alle kleine beetjes helpen in de strijd tegen de opwarming van de aarde?



dat u op 1e en 2e Kerstdag van 14.00 – 16.00 uur
een bezoek kunt brengen aan de kerststal
in de kerk?
dat u voor de vieringen in de grote Nieuwsbrief
moet kijken?
dat de Huis aan Huis u ook op de hoogte houdt?




INFORMATIE OVER DE MOV-GROEP IN DE BEERZEN
Om gezondheidsredenen hebben de leden van onze MOV-groep helaas allemaal moeten besluiten om te stoppen met
hun werkzaamheden. MOV staat voor Missie, Ontwikkeling en Vredesvraagstukken.
De MOV-groep coördineert de contacten met onze oud-dorpsgenoten, die hun levenswerk hebben gevonden in, zoals
het in de vorige eeuw heette, helpen in de missie oftewel de ontwikkelingsgebieden.
Enkele maanden geleden zijn helaas twee van hen overleden, hierover leest u elders in deze nieuwsbrief.
Op dit moment is alleen frater Kees Hems vanuit onze geloofsgemeenschap nog werkzaam in Nairobi, Kenia.
Wij willen als geloofsgemeenschap hem graag blijven steunen bij zijn werk en daarom wordt er nu gekeken of dit
gesteund kan worden vanuit één werkgroep voor onze gehele parochie.
Dat is dan niet alleen voor frater Kees Hems, maar ook voor de (oud) dorpsgenoten uit Oirschot en Best, die werkzaam
zijn in ontwikkelingsgebieden. Onze MOV-groep heeft al verschillende jaren samengewerkt met de groep Samen Op
Weg (SOW) uit Oirschot voor wat betreft de jaarlijkse Vastenaktie.
De opbrengst van de Vastenaktie is bestemd voor projecten in ontwikkelingsgebieden en daar hebben onze
missionarissen al vaker gebruik van mogen maken. Als wij als geloofsgemeenschap uit de Beerzen kunnen voldoen aan
de voorwaarden die de Stichting Goede Doelen Week de Beerzen stelt, mogen wij met ingang van 2023 met de
Vastenaktie deelnemen. Een van de voorwaarden is dat wij voor 1 januari de namen van 10 mensen doorgeven die op
dit moment nog niet als collectant bij de Goede Doelen Week in hun bestand staan. Aan de andere voorwaarden kunnen
wij al voldoen.
De ervaring van 2021 is, dat de collectant tussen de 15 en 20 adressen krijgt waar de envelop bezorgd en later ook weer
opgehaald dient te worden.
Uw opgave nu is niet bindend, omdat niemand nu al definitief kan zeggen dat hij/zij in 2023 ook daadwerkelijk kan
helpen. DAAROM: WIE WIL ONS HELPEN ALS COLLECTANT IN HET VOORJAAR VAN 2023?
Meldt u aan via contactgroep.beerzen@odulphusvanbrabant.nl of tijdens de openingstijden van het parochiesecretariaat
op donderdag van 9 tot 11 uur, telefoon 013-5141216

JUBILARISSEN DAMESKOOR

Adrie Mollen

Ria de Laat
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UITVAART IN DE KERK OOSTELBEERS
Toen het kerkgebouw in Oostelbeers aan de eredienst werd onttrokken, stond in het contract met de stichting dat
er geen kerkelijke uitvaarten meer vanuit het gebouw mochten plaatsvinden.
Als pastoresteam hebben wij de bisschop gevraagd dit te herzien, omdat er toch veel mensen uit Oostelbeers
waren die dit graag anders zouden zien en we die moesten teleurstellen.
Afgelopen weken is meegedeeld, dat het bisdom ons tegemoet is gekomen. Met toestemming van de pastoor mag
ik, of iemand die ik daarvoor toestemming geef, vanuit onze werkgroep een kerkelijke uitvaart verzorgen vanuit
het voormalige kerkgebouw. Hopelijk is dit voor veel mensen een goed bericht.
Paul Versteegh, aalmoezenier
IN MEMORIAM pater Jan van Antwerpen
Oblaat van Franciscus van Sales
Geboren in Diessen op 22 januari 1932 trad Jan toe tot de Con¬gregatie van de Oblaten van Franciscus van Sales
en legde op 17 februari 1955 zijn eerste geloften af en ontving de klooster¬naam Placidus. In 1966 vertrok hij als
broeder-missionaris naar de missie van Brazilië waar hij op 17 oktober 1987 tot priester werd gewijd. Hij overleed
op 27 augustus 2021 in het ziekenhuis van Palmeira das Missöes, Brazilië. Op 28 augustus is hij daar begraven.
Op 4 september hebben we een herdenkingsviering gehouden in de Willibrorduskerk in Middelbeers.
Belangrijker dan de weg die je gaat, is het spoor dat
je achterlaat. Jan laat ons een spoor na van bescheidenheid,
trouw, hartelijkheid en dienstbaar-heid; een spoor, getekend
door een diep geloof en gevormd door de Salesiaanse
spiritualiteit. 66 Jaar lang waren deze de rode draad in zijn
leven. Jan groeide op op de boerderij van zijn ouders aan de
Groenestraat in Esbeek.
Zijn diepste wens was van kinds af aan priester te
worden, maar de pastoor wuifde dat weg. Jan ging zijn eigen
weg, volgde de land- en tuinbouwschool en vertrok in 1952
naar Studiehuis Sint Jozef in Beek en Donk als broederkandidaat. Jarenlang werkte hij - als broeder Placidus - in de
keuken en de tuin in Nijmegen, Tilburg en Beek en Donk.
Toen in de roerige jaren zestig alle opleidingshuizen
hier in Nederland gesloten werden vroeg hij om naar de
missie te mogen gaan. In april 1966 vertrok hij naar Brazilië,
naar Braga waar het kleinseminarie van de Oblaten was.
Jarenlang werkte hij daar op de boerderij om met de
opbrengst daarvan de studenten te kunnen onderhouden.
Toen ook daar het klein-seminarie werd opgeheven kwam
Jan in de parochie van Santa Barbara. Doordat de pastoor
door zijn afnemende gezondheid steeds minder kon, kreeg
Jan gaandeweg meer pastorale taken toegeschoven. Dat ging
hem goed af. Ook de bisschop zag dat en zei tegen Jan:
"Waarom word je geen priester, je hebt pastorale
kwaliteiten?" Jan volgde pastorale cursussen en 4 jaar theologie in Porto Alegre. Op 17 oktober 1987 werd hij in
de kerk van Novo Bareiro tot priester gewijd. Eindelijk werd zijn lang gekoesterde wens werkelijkheid.
Hij bleef wie hij was: een mens tussen de mensen; hij leefde met hen mee in lief en leed. Hij deelde in hun
armoe en probeerde te helpen waar hij kon. Vanuit zijn diep geloof en de Salesiaanse spiritualiteit bemoedigde hij
de mensen. Hij werd een van hen. Zo heeft hij tot op hoge leeftijd er mogen zijn als pastor voor de mensen,
toegewijd en vol zorg voor hun wel en wee. Hij werd daardoor door hen op handen gedragen.
Op verre afstand van zijn familie bleef hij toch intens verbonden met hen. Via zijn laptop onderhield hij
intensief contact. Hij kwam graag op vakantie in Nederland. Vele jaren was dan zijn thuis bij zijn broer Bert en
later bij Frank en Anita op de Huygevoort. Voorgoed terugkomen naar Nederland daar was geen denken aan. Hij
wilde bij zijn mensen blijven. Twee maanden voor zijn sterven besloot hij om nog één keer de reis naar Nederland
te maken. Hij voelde zich goed. Maar toen werd hij, hoewel twee keer gevaccineerd, getroffen door Corona. Uit
voorzorg werd hij 30 juli 2021 opgenomen in het ziekenhuis. De laatste maand daar werd een lijdensweg voor
hem. Omgeven door goede zorg van artsen en verplegend personeel, maar ook door zijn medebroeders en het
meeleven van zijn familie en vele mensen daar, maakte hij op 27 augustus 2021 zijn laatste reis naar de Bron van
zijn leven.
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IN MEMORIAM broeder Montfortaan Piet van Hoof
"Ik leef zo vrij als een vogeltje, hoe minder geld ik meezeul des te hoger vlieg ik ..."
Montfort, cantiek 91,9
In dankbare herinnering aan Piet van Hoof, montfortaan
* 10 juni 1947 Westelbeers † 24 september 2021 Bandung (Indonesië)
Op 16 oktober was er een herdenkingsviering in de Willibrorduskerk in Middelbeers
Broeder Piet, een bijzondere mens, is niet meer. Geboren
in het Brabantse Westelbeers, groeide Piet op aan de
Broekeindsedijk aldaar. Na de lagere school koos hij direct voor
de 4-jarige missievakschool van de montfortanen in Bunde, ZuidLimburg. Daarna leerde en werkte hij als timmerman,
meesteropzichter en bouwkundig tekenaar. In 1964 maakte Piet
zijn noviciaat in Vroenhof, Valkenburg a/d Geul.
Piet koos heel snel voor het missionarissenwerk. Hij
vertrok al op 23-jarige leeftijd, in 1971, naar Indonesië. Zijn
inspiratie haalde hij uit het verhaal van de barmhartige Samaritaan
en de idealen en leefwijze van de stichter der montfortanen, Louis
Marie Grignion de Montfort. Met een gezonde basis aan kennis,
gedrevenheid, doorzettingsvermogen en geloof, begon Piet aan
zijn 50 jaar dienstbaarheid aan de medemens in Sintang en zijn
verre omgeving. Door al deze jaren heen gebruikte hij steevast
zijn ijzersterke motto: 'Low Scale en Low Budget'.
Piet bleef altijd nadenken over hoe de levensstandaard van
de lokale mensen verbeterd kon worden, ondanks de tegenslag,
het sluiten van zijn geliefde internaat met ambachtsschool Sungai
Putih, in 1995. Maar Piet bleef niet stilzitten en zijn aandacht ging
steeds meer naar zijn stokpaardje: de kleinschalige projecten.
Door de diversiteit van deze goedlopende projecten, groeide ook steevast het vertrouwen en het respect
van zowel de lokale bevolking in zijn Sintang, alsook die van kennissen elders in Indonesië en in Nederland. Hier
kon hij ook regelmatig op financiële steun rekenen.
Piet groeide door naar een duurzaamheidsfanaat en een echte lokale held. Het trefwoord daarbij was Jemelak. Zijn
centrum voor bedrijvigheid, zoals o.a. agrocultuur, betonindustrie, maken van compost, distribueren van
drinkwater, hout en metaalbewerking en sanitaire infrastructuur. ledereen die hem ontmoette genoot van zijn
gemoedelijkheid, zijn oprechte mening en zeker ook zijn gezellige "buurt" zoals hij dat zelf noemde .
In april 2021 werd Piet ziek. Na diverse onderzoeken werd uiteindelijk duidelijk dat zijn ziekte
ongeneeslijk en terminaal was. De laatste maanden van zijn leven werd Piet zeer liefdevol verzorgd door zijn
confraters in Bandung. Ondanks dat was het een zware strijd, zowel fysiek als mentaal. Hij overleed in de vroege
ochtend van 24 september 2021 en werd begraven op 26 september 2021 in zijn geliefde Sintang, Indonesië.
In grote dankbaarheid en met het grootste respect herdenken we Piet. Hij zal voortleven bij de Eeuwige,
zoals hij ook zal voortleven in ons hart.
SYNODEKAARS
Vanaf de eerste adventszondag brandt de synodekaars in elke kerk van onze parochie.
De bedoeling is dat de komende periode geïnventariseerd wordt onder de mensen wat zij graag hebben dat er in de
kerk aangepast wordt, zodat deze de mensen ook in onze tijd weer meer zal aanspreken.
We zijn ook bezig een en ander te organiseren, zodat die meningen gehoord en samengebracht kunnen worden;
dus denkt u hier vooral over na. U hoort hier snel meer over. De paus heeft dit geïnitieerd en hoopt op een mooie
uitslag (en wij ook)!

Mag 2022 een liefdevol en gezond jaar voor u allen zijn!
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