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BEERS NIEUWSBRIEFKE 
September 2022 - UITGAVE 129 

 

Mail: alle dagen:  parochiesecretariaat.beerzen@odulphusvanbrabant.nl  

Telefoon: 013-5141216 op donderdag van 9-11 uur.  

Bij uitvaarten, ziekte, spoed of geen gehoor: 06-39369784 

Website: www.odulphusvanbrabant.nl/beerzen/  

Bankrekeningnummer: NL94 RABO 0133 891 925 

Digitale Nieuwsbrief: http://www.odulphusvanbrabant.nl/beerzen/algemeen/nieuwsbrief/ 

 WEET U …. 

 

 dat je ze niet ziet, maar ze er wel zijn?  

 ???? 

 kerkbezoekers!!! 

 dat je je in het weekend zo nu en dan afvraagt waar de mensen 

blijven? 

 dat dat niet wil zeggen, dat mensen niet kerkbetrokken zijn? 

 dat er vaker thuis gekeken wordt naar tv of internet? 

 dat u uw vinger mag opsteken, als u tot deze categorie mensen 

behoort? 

 dat u wel meetelt? 

 

 dat Koos verschillende keren gebeld werd? 

 dat de uitzending van de dienst op zaterdag niet op TV-een werd 

uitgezonden? 

 dat het niet de schuld van Koos was/is? 

 dat Ziggo zo maar het kanaal veranderde, waarop werd 

uitgezonden? 

 dat nu bij Ziggo op kanaal 42 naar Oirschot-tv kan worden 

gekeken? 

 dat u het zelf had kunnen oplossen? 

 hoe? 

 gewoon zappen! 

 misschien iets voor een volgende keer? 

      

     

     

     

     

     

     

  

 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 dat op 1 oktober a.s. weer een vrijwilligersavond zal zijn? 

 dat al onze vrijwilligers met partners welkom zijn? 

 dat wij ook zij, die in de coronatijd zijn gestopt, van harte uitnodigen? 

 dat we graag hebben, dat u zich meldt, als u vrijwilliger bent geworden sinds september 2019? 

 dat we u anders geen uitnodiging kunnen sturen? 

 

 dat de klokken in Middelbeers een eigen wil hadden? 

 dat ze nu weer bij de tijd zijn? 

 dat we ook weer uitgeluid kunnen worden als we naar hemelse oorden vertrekken? 

 dat Oostelbeers zijn tijd ver vooruit is? 

 dat de klokken daar luiden als je ze belt? 

 dat niet iedereen dat zomaar kan doen? 

 

 dat de siergroep en de groep, die het parochiecentrum schoon houdt, heel graag versterking willen hebben? 

 dat deze groepen per toerbeurt werken? 

 dat u informatie kunt opvragen bij Koos (5142872)  of per mail contactgroep.beerzen@odulphusvanbrabant.nl 

 

 dat we voldoende vrijwilligers hebben kunnen vinden, die tijdens de Goede Week mee willen helpen aan de 

Goede Doelenweek? 

 dat vanaf 2023 ook de Vastenaktie een van de doelen zal zijn, waarvoor iedereen in de Beerzen een bijdrage 

kan geven? 
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 dat ze in het Westelbeerse kapelletje het licht hebben gezien? 

 dat er meer kaarsjes kunnen branden? 

 dat het niet enkel kaarslicht is? 

 dat er ook licht aan gaat, als je de kapel binnen komt? 

 dat er nog meer nieuws uit Westelbeers is te melden? 

 dat de toegang bij het kapelletje in Westelbeers met zand is verhoogd?  

 dat de kapel nu ook voor rolstoelen en rollators beter toegankelijk is? 

 dat dit een tijdelijke voorziening is? 

 dat nu wordt gekeken naar een definitieve verbetering, die ook na een regenperiode voor een goede 

toegankelijkheid zal zorgen? 

 dat hiervoor de donatie zal worden gebruikt, die is ontvangen van de Broederschap van de Beerse 

Processie naar Scherpenheuvel.   

 

 dat Maria uit de kapel in Westelbeers in de winter afwezig zal zijn.  

 dat zij volgens de website toe is aan een schoonheidsbehandeling? 

 dat u  het resultaat hoogst waarschijnlijk in het voorjaar 2023 kunt gaan bekijken? 

 

 dat de datum van de eerste communie in 2023  is vastgesteld op 14 mei? 

 dat er volgend jaar geen vormsel zal zijn? 

 dat dat komt, omdat we in 2022 twee leerjaren hebben samengevoegd? 

 

 dat Jan Verhagen op zaterdag 9 april aan het einde van de dienst de 

Sint Tarcisiusmedaille heeft ontvangen? 

 dat dit een nieuwe onderscheiding voor acolieten is? 

 dat deze onderscheiding voor het eerst is uitgereikt in het weekend van 

Palmzondag 2022? 

 dat Jan al sinds 1978 acoliet is en vooral de laatste jaren vaak 

behulpzaam is zowel op zaterdag als op zondag tijdens de diensten en 

bij uitvaarten? 

 

 dat parochianen steeds vaker kiezen voor een afscheidsdienst 

buiten de kerk als ze afscheid moeten nemen van een geliefde? 

 dat er onder voorwaarden heel veel mogelijk is, als u besluit een 

dienst in de kerk te houden? 

 dat ons dameskoor de dienst kan opluisteren? 

 dat u dan samen met het dameskoor de liederen uitzoekt? 

 dat ook hedendaagse muziek mogelijk is? 

 dat u deze zelf aan mag leveren op een usb-stick? 

 dat een diapresentatie tot de mogelijkheden behoort? 

 dat u deze zelf mag samenstellen en aan mag leveren, eveneens op een usb-stick? 

 dat apparatuur aanwezig is in de kerk? 

 dat een uitvaartdienst live kan worden uitgezonden, zodat mensen, die niet in de gelegenheid zijn de 

dienst te bezoeken, toch mee kunnen kijken? 

 dat u ervoor kunt kiezen de dienst op internet terug te kijken in de dagen na de afscheidsdienst? 

 dat u deze dan gemakkelijk kunt downloaden, zodat u een blijvende herinnering aan de dienst hebt? 

 dat u zelf bepaalt, hoe lang de uitzending op internet blijft staan? 

 dat u het voor de prijs niet hoeft te laten? 

 dat u alleen het tarief voor een uitvaartdienst betaalt, als u ervoor kiest het afscheid in de kerk te laten 

plaatsvinden? 

 dat u zich niets wijs moet laten maken? 

 denk er eens over na! 
 

 dat de paden op het kerkhof van Middelbeers er weer keurig bij liggen 

 dat we zóóó blij zijn met onze vrijwilligers, die hiervoor hebben gezorgd? 

 dat zij drie weken lang alle stenen opnieuw hebben gelegd? 

 dat je nu als op rozen loopt als je over de nieuw gelegde paden wandelt? 

 dat ook de omliggende grond is aangevuld? 
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 dat er ook een nieuw pad is aangelegd? 

 dat dat aansluiting geeft met het brede pad dat naar het Rozenplein loopt?  

 dat u ook zonder moddervoeten te krijgen naar het kraantje kunt om water te halen? 

 dat het met moddervoeten dit jaar wel mee valt? 

 dat je eerder moet oppassen voor stofvoeten? 

 

 dat ons gevraagd is waar de plek is op het kerkhof in Middelbeers, waar vroeger de ongedoopte kinderen 

werden begraven? 

 dat we navraag hebben gedaan? 

 dat dit waarschijnlijk onder de hoge bomen aan de zijde van de brandweer is? 

 dat, als iemand hier iets specifieks over weet, we dat graag horen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FANTASTISCH 

 

De communicanten brachten voor kinderen, van wie de ouders het niet zo  

breed hebben, een mooi bedrag van Є 187,- bij elkaar, zodat deze kinderen  

ook een beetje feest kunnen hebben als ze jarig zijn.  

De vormelingen maakten van hun gekregen euro samen Є 459,55.  

Dit bedrag werd overgemaakt naar frater Kees Hems in Kenia, die het  

een geweldig bedrag vond. Hij wil het besteden om kansarme jongeren te  

laten studeren en deze te koppelen aan de vormelingen, die dit mogelijk hebben  

gemaakt. Hoe fantastisch zou dat zijn! 

 



4 

 

RUST IN VREDE 

 

Zijn hele leven woonde Piet Willems op de Straatsedijk in Westelbeers. 

Geboren en getogen. Opgegroeid in een gezin met 12 broers en zussen. 

Getrouwd met Jo Kennis uit Hoogeloon in 1963. Samen runden ze de 

boerderij met koeien en varkens. Ze kregen 5 kinderen, 4 zonen en 1 dochter. 

Het was hard werken in de beginjaren. Met paard en wagen te veld, rogge 

oogsten, stapelen in de mijt, drogen op zolder, laten malen bij de mulder, het meel 

weer ophalen om aan de varkens te voeren. Etensresten werden bewaard, de 

volgende dag weer opgewarmd. De restjes die dan nog overbleven kregen de kippen 

of gingen de composteerbak in. Kromme spijkers werden rechtgeslagen, afvalhout 

werd bewaard. Piet wist toen al wat duurzaam was. 

Op 60-jarige leeftijd werd het besluit genomen te stoppen met het bedrijf. Nieuwe 

investeringen zag hij niet meer zitten. In plaats daarvan vond hij nieuwe hobby’s, zoals 

manden vlechten, sjees rijden, rikken, noem maar op.  

Zijn kinderen hadden een fijne jeugd. Hij leerde ze vissen met een simpele 

eigengemaakte hengel. Was een trouwe supporter bij voetbalwedstrijden en paardrijden. Dat 

deed hij ook met zijn kleinkinderen. 

Met Jo aan zijn zijde, met zijn zonen en dochter, de aangetrouwden en de kleinkinderen, wist hij zich een rijk 

mens. Pip, zijn hond en Puk, zijn paard betekenden veel voor hem. Hij aanvaardde het leven zoals het kwam, ook 

toen zijn zoon Wil op 22-jarige leeftijd verongelukte. Wetend, dat alles gaat zoals het gaat.  
De laatste jaren ging zijn gezondheid achteruit. Zijn bewegingsruimte werd steeds beperkter. Van auto naar elektrische 

fiets naar fiets met lage opstap naar een driewieler. Steeds kleiner de afstand die hij af kon leggen. Hij leefde en stierf 

als een tevreden man, een contente mens, op 21 april op 87-jarige leeftijd. 

 

63 Jaar geleden leerde Jan Nouwens Nellie van de Schoot kennen op een dansavond in Oirschot. 58 Jaar geleden 

trouwden ze op 13 mei. Hun leven werd verrijkt met de komst van 2 zonen. Later met de schoondochters en de 

kleinkinderen. 

Zijn kinderen groeiden op in een onbezorgd gezinsleven dat zich afspeelde in het huis en de tuin aan de Vestdijk.  

Met hart en ziel zwaaide hij de scepter over het pakhuis, waar hij als vanzelfsprekend in de voetsporen van zijn vader 

trad.  Ook in de weekenden nam hij het werk mee naar huis. Na zijn pensioen had hij het zo mogelijk nog drukker dan 

voorheen. Vol overgave stortte hij zich op zijn werk voor de parochie, de avondwakegroep en de caritas. Toegewijd, 

met bevlogenheid en nauwgezetheid kweet hij zich van zijn taken. Als je iets doet, dan doe je het goed en met 

overgave, leefde hij zijn kinderen voor. Het maakte niet uit wat er moest gebeuren. Of het nu vergaderen was of klussen 

in de bouw. 

De laatste jaren mocht Jan van Jan (hemzelf) overdag gaan fietsen. Tochten werden door hem uitgestippeld. 

Enthousiast kon hij vertellen over zijn ‘avonturen’ met de Beerse fietsclub. Eind september kreeg hij te horen dat hij 

ongeneeslijk ziek was, maar Jan bleef zijn fietstochten maken tot 14 dagen voor zijn overlijden. Het bracht de geest tot 

rust; hij haalde er voldoening uit en bijna altijd bracht hij nieuwtjes mee naar huis. 

Jan overleed op 9 mei 2022 in het Bijna Thuis huis in Oirschot. Hij was bijna 85 jaar. Op zijn verjaardag en hun 

trouwdag namen we afscheid van hem. 

 

Sterk. Oma. Superoma. Bloemen. Bezorgd. Vogeltjes. Lezen. Kaarten. Gelovig. Hulpvaardig. Lenig. Voetbal. 

Vriendelijk. Woordzoekers.  

14 Woorden die kenmerkend zijn voor Mien Michelbrink-van Houtum. Ze werd geboren in 1927 en groeide op in de 

Putstraat als enig kind. Ze woonde er 78 jaar. De oorlog en de schuilkelder maakten een diepe indruk op haar. In 1957 

trouwde ze met Koos Michelbrink, die ze in Hulsel op de kermis had leren kennen.. Ze kregen 3 dochters. Voetbal, met 

name Beerse Boys, maakte een voornaam deel uit van het gezin. Van de uitwedstrijden maakte ze een echt dagje-uit 

met picknick en al. Toen de kinderen groter werden, ging ze weer werken o.a. in de tomaten en als assistente op het 

consultatiebureau. Een reis naar de Canarische eilanden als cadeau toen ze 25 jaar getrouwd waren, was een schot in de 

roos. Nog herhaalde malen zijn ze terug geweest en het waren gouden jaren voor Mien en Koos. De kleinkinderen en 

later de achterkleinkinderen brachten nieuw leven in de brouwerij. Wat was ze er gek mee. Van Sinterklaas en Pasen 

maakte ze één groot feest. 25 jaar lang was ze voorzitter van de vrouwenbond. Altijd tijd voor een praatje en een 

helpende hand. In 2002 werd Koos ziek en kwam te overlijden tot groot verdriet van Mien. Ze pinkte wel eens een 

kortstondig traantje weg, maar wilde niet blijven treuren, bang dat er anders niemand meer zou komen. In de Vestakker 

was ze jarenlang degene die de nieuwsbrieven van de kerk bezorgde in het tehuis. Begin coronatijd werd Mien 

getroffen door corona, maar wonderwel kwam ze er weer bovenop. Toch heeft deze tijd Mien geen goed gedaan. Ze 

miste haar contacten ontzettend. Met haar geheugen ging het in die tijd ook minder goed en ze verhuisde naar 

Amaliazorg. Op 5 mei viel ze en brak haar heup. Mien had eerder te kennen geven dat ze aan haar lijf geen polonaise 

meer wilde en op 9 mei kwam ze te overlijden. Ze was in maart 95 jaar geworden.  

 

 


