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RUST IN VREDE 

 

Cor Deenen-van Aaken 

Op 2 december 2021 overleed Cor van Aaken.  

Haar leven bestond uit zorgen voor haar jongere broers en zussen. Werken op 

de boerderij. Het leven samen met Piet, haar man. Het wel en wee van haar 

kinderen. 

Ze heeft genoten van: 

De zoete inval bij haar thuis. De vele potjes bridgen en rikken. 

De ontelbare fietstochtjes. Veel en lekker koken. 

Oliebollen met oudjaar. Zien opgroeien van de kleinkinderen en 

achterkleinkinderen. De Zonnebloem. Samen uit lunchen. 

De hutspot activiteiten. Het omgaan met haar computer. 

De gesprekken met de mensen in haar nieuwe buurt. 

Ze had een mooi leven en vond het goed zo. Ze mocht 88 jaar worden. 

 

Corry Kanters-Klaassen 

Corry zorgde goed voor iedereen. Ze gaf Ad steun, structuur en hulp waar 

nodig. Samen redden ze het wel. Ze was enorm trots op haar kinderen en kleinkinderen. Corry probeerde alles goed bij 

te houden, welke opleiding ze volgden en waar hun interesses lagen. Er werden kaarsjes aangestoken bij examens, als 

iemand ziek was of voor vakantie naar het buitenland reisden. 

Corry leefde mee met de mensen om haar heen. Met familie, vrienden en goede buren die zo belangrijk voor haar 

waren. Bezoek kwam niks tekort. Het huis en de tuin zagen er altijd spic en span uit. Alles had zijn vaste plaats. Ze 

bewaarde alles en kon niks weggooien, wat nog bruikbaar was. 

Corry keek graag televisie, luisterde naar Franse chansons en las boeken op de e-reader.  

Met Ad fietsten ze vele kilometers, onder andere tijdens hun vakanties in Nederland met de caravan. Ze was met mooi 

weer graag buiten. 

Corry overleed op 27 december 2021, totaal onverwacht. Ze was op 1 november 79 jaar geworden. 

 

Kees de Kroon, echtgenoot van Cis van Gestel.  Kees is geboren op 30 juli 1941. 

Kees was geen prater, hij deed dingen af met een grapje. Dat was zijn manier om met de moeilijke dingen in het leven 

om te gaan. Het was niet altijd makkelijk met zijn twee puberdochters, zonder An, hun moeder. Met z’n drieen hielden 

zij het huishouden draaiende. Ze gingen er graag opuit als er ergens iets tedoen was. Kees bedacht een 

communicatiesysteem: briefjes en een pen op het aanrecht. Daar schreven ze op waar ze naartoe waren en hoe laat ze 

thuis zouden komen. De laatste deed de deur op slot. Vertellen en mooi schrijven kon Kees als de beste. Liedjes en 

levenslopen voor een bruiloft. Kees was graag onder  de mensen, met een pilsje, verhalen vertellen en lachen. Het 

hoefde nergens over te gaan. 

De stoep vegen was geen haastklus. In de zomer in zijn geliefde korte broek, een model uit 1974,  die in de kliko ging 

en er door Kees weer uitgevist werd. Op het terras moest vanalles verschoven worden. Geen voeg werd overgeslagen.  

Kees was dol op zijn kleindochters Janne en Noor en kleinzoon Ties was voor Kees erg speciaal. Samen tussen de 

Duplo of een puzzel en pieren vangen in de composthoop en die dan aan de kippen voeren. Kees genoot ervan.  

Kees kreeg Alzheimer. De altijd vrolijke man, begreep de wereld om hem heen niet meer. Dat was voor iedereen erg 

moeilijk. Kees overleed op 7 januari 2022. 

 

WIST U … 

 

 dat de kleine witte brievenbus aan de kerk is vervangen door een grotere groene? 

 dat de post regelmatig nat werd? 
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 dat we nu hopen dat de post in deze brievenbus past? 

 

 dat de klok in Middelbeers weer haar uren slaat? 

 dat het hoofdpad van het kerkhof in Middelbeers opnieuw wordt bestraat. 

 dat alle koren weer gestart zijn met de repetities 

 dat we hopen dat vanaf Pasen de diensten weer via het normale rooster kunnen worden opgeluisterd? 

 

 dat de opbrengst van de kerkbalans de 30.000 euro nadert? 

 dat we nog wel enkele duizenden er vandaan zijn? 

 dat uw gift het verschil maakt? 

 

 dat we parochiebreed meedoen met de Vastenactie? 

 dat we dit jaar kunnen geven voor mensen in Guatemala, Brazilië en 

Libanon? 

 dat zij vaak van hun land verdreven worden en er onvoldoende voedsel, geen school of werk is? 

 dat onze hulp meer dan welkom is? 

 

 dat we aanmerkingen hoorden over de Mariakapel? 

 dat deze Maria niet voldoende uitnodigt tot Mariabezoek? 

 dat derhalve de offerblok nagenoeg leeg blijft? 

 dat alleen Koos al een extra centje voor Maria verdient? 

 dat ze iedere dag 2x op en neer sjouwt om de kapel te openen en te sluiten? 

 dat de redactie wel ideeën had om het drukker te laten worden? 

 dat die nog niet gehonoreerd zijn? 

 

 dat het in de kerk af en toe wat donkerder moet zijn? 

 dat dat het beeld op het beeldscherm tijdens uitvaarten ten goede zal komen? 

 dat daaraan wordt gewerkt? 

 dat wordt gekeken naar verduisteringsgordijnen om de zon te weren? 

 

 dat de vormelingen van 2022 zich hebben voorgesteld in de kerk op 12 maart? 

 dat frater Kees Hems onze nog enige werkzame Beerse missionarisis? 

 dat hij op 12 en 13 maart vertelde over zijn werk in Kenya? 

 dat de vormelingen een euro kregen om er meer van te maken? 

 dat zij hun opbrengst meebrengen als ze gevormd worden? 

 dat die opbrengst voor frater Kees Hems is? 

 

 dat Wim Rijnen nog tot 31 december 2022 de werkgroep onderhoud van het kerkhof blijft aansturen? 

 dat hij dan dat stokje heel graag wil overdragen? 

 dat we nu zoeken naar een waardige opvolger? 

 dat we ook voor Jan Verhagen zoeken naar een of meerdere personen die hem kunnen vervangen tijdens het 

misdienen in de weekenden? 

 dat we, èn voor Jan, èn voor Wim, ook mogen denken aan vrouwen? 

 dat reacties welkom zijn bij het secretariaat? 

 

 dat mei de Mariamaand is? 

 dat we dan in en bij de Westelbeerse kapel deze maand openen? 

 dat iedereen van harte welkom is? 

 dat we denken dat iedereen aanwezig is om half 8? 

 dit staat niet helemaal vast. 

 dat in huis aan huis de juiste tijd wordt vermeld? 

 

STILLE OMGANG 

 

In 2020 en 2021 is de Stille Omgang niet doorgegaan vanwege Corona. Ook in 2022 is dit weer het geval. 

Wel zullen dit jaar 5 pelgrims in de nacht van 19 op 20 maart de bedevaart gaan doen. Zij zullen een H. Mis bij gaan 

wonen in de Nicolaaskerk in Amsterdam en daarna de tocht van het Mirakel lopen. Dit namens alle leden van de Stille 

Omgang Hilvarenbeek en omstreken. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer gewoon deelnemen aan deze mooie 

bedevaart. 


