
1 

 

 

BEERS NIEUWSBRIEFKE 
December 2022 - UITGAVE 130 

 

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/ 

 

VIERINGEN MET KERST   

24 dec: 16.00 uur: peuterviering 

24 dec: 19.00 uur: gezinsviering 

24 dec: 20.30 uur: viering met zang van de Bèrse 

Canonici 

24 dec: 23.00 uur: viering met zang van het seniorenkoor 

Zang doet leven 

25 dec: 10.00 uur: Viering met zang van het dameskoor 

25 dec: 14.00 tot 16.00 uur: bezoek aan de kerststal 

26 dec: 10.00 uur: Viering met samenzang 

26 dec: 14.00 tot 16.00 uur: bezoek aan de kerststal 

31 dec: 19.00 uur: Viering met samenzang 

 

 

RUST IN VREDE 

Mieke Merkx, werd op 12 oktober 1941 geboren als derde kind in het 

gezin Merkx in Best. Na haar zouden er nog 6 kinderen het levenslicht zien. 

Al vroeg leerde ze zorgen voor de jongere kinderschaar. Ze trouwde met Ad 

Aerts en samen kregen ze 3 kinderen, die weer zorgden voor schoonkinderen 

en 9 kleinkinderen. Behalve zorgzaam was ze een opgewekte vrouw, die 

genoot van bloemen, haar gezin, de kleinkinderen. Ze had een brede 

belangstelling en toonde interesse in ieders bezigheden. Ze verwende de 

kleinkinderen o.a. met paaseieren, die vaak nog het jaar daarna gevonden werden 

in de tuin en worstenbrood met kerstmis. Je was er altijd welkom. Haar huis voelde 

als een warm thuis. Met koffie en thee werd er bijgekletst, tot ze weer op de hoogte 

was van je reilen en zeilen. Ze schilderde in haar vrije tijd en menig tripje werd 

gemaakt met de caravan, maar ook grotere reizen werden er gemaakt.  

7 jaar geleden werd ze ziek. Het was bewonderenswaardig hoe ze zich schikte in haar lot. 

Ze ging moedig door en wist ondanks haar ziekzijn te genieten van het leven. Tussen de 

behandelingen door werden er nog mooie herinneringen gemaakt, als ze samen met Ad met 

de caravan op stap gingen. Tot dit jaar het leven zwaarder werd en het einde in zicht kwam. Op 

25 augustus overleed ze stillekes in haar stoel voor het raam. 

 

Wim van der Hamsvoord trouwde in 1962 met Jo van Gestel uit Diessen en samen gingen ze naast het ouderlijk huis 

wonen, waar hij hun stulpje optrok. Wim werd geboren in 1934 als jongste van 7 kinderen in de boerderij aan de 

Neereindseweg, die aan het einde van de oorlog tot de grond toe afbrandde. Dat bleef voor Wim zijn hele leven een 

boze herinnering. Wim en Jo kregen 3 kinderen, die aan de Neereindseweg een fijne jeugd beleefden. Ze werden 

gestimuleerd om een goede opleiding te volgen. Wim was een harde werker en de zomervakantie was dan ook een fijne 

tijd om te ontspannen tijdens het kamperen.  

Toen Jo ziek werd, was Wim er voor haar tot ze in 1997 overleed. Na haar dood richtte hij mede de weduwen en 

weduwnaarsclub op in de Beerzen en leerde zo Jo Kolsters kennen. Samen ondernamen ze allerlei activiteiten op 

sportief en creatief gebied. In zijn werkhok bij het huis, was hij vaak bezig om verbeteringen aan te kunnen brengen aan 

zijn huis en tuin. Vaak ook was hij hier in de weer voor zijn kerk: lezenaar, klokkenstoel, doopvont, 

condoleancetafeltjes. Noem maar op. Was er iets nodig, Wim maakte het. Een paar maanden geleden gaf hij aan, dat hij 

zich niet helemaal fit voelde. 3 Weken voor zijn overlijden ging het helemaal niet meer en werd hij opgenomen in het 

ziekenhuis. Daar sliep hij op 2 september rustig in. Wim werd bij zijn vrouw begraven op het kerkhof in Oostelbeers 

met een kerkdienst vanuit De Kerk in Oostelbeers, de plek, waar hij zoveel jaren dienstbaar is geweest aan zijn geliefde 

kerk. 

  

Mien Jansen – de Beijer. Geboren op 18 april 1927 in Bladel, als tweede in een gezin van acht.  

Mien was al vroeg handig met naald en draad. Vanaf haar twaalfde deed ze veel verstelwerk. In 1952 trouwde Mien 

met Sjef en ze kregen 4 dochters, waar ze heel trots op waren. Toen deze dochters trouwden, maakte Mien hun 

bruidsjurken. Er kwamen 9 kleinkinderen en het twaalfde achterkleinkind was op komst. Mien had veel belangstelling 

voor hen allemaal. 
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In 1971 haalde Mien haar rijbewijs en dat gaf haar veel vrijheid. Ze hield van haar kippen en de tuin. Ze heeft vele 

bloemen geplant en gezaaid. Het kapelletje in Westelbeers was Mien’s tweede huis; ze zorgde er voor alles. Mien was 

jarenlang lid van het dameskoor. Ook was ze trouw lid van de KBO en de KVO waar ze handwerkles gaf. In 1996 stierf 

Sjef en bleef Mien alleen achter. Ze herpakte het leven en trok er ook alleen op uit. Ze was een gastvrije vrouw en 

vooral tijdens de Pinksterfeesten kwamen er veel mensen bij haar langs. Ze hield van kaarten met familie en 

buurtgenoten. Ook genoot Mien van de uitstapjes met de Zonnebloem. In haar aanleunwoning in Middelbeers en later 

in de Vestakker had ze het goed naar haar zin. Mien deed overal aan mee. Ze was tevreden en klaagde nooit. Vanaf 1 

oktober ging het met Mien zienderogen achteruit. Ze overleed op 7 oktober in het bijzijn van al haar kinderen.. 

 

Marietje Huijbers – Smetsers, geboren op 14 -1-1934. 

Marietje werd geboren op de boerderij in Oirschot als oudste dochter van 5 kinderen. Nadat haar moeder vroeg 

overleed, zorgde zij dagelijks voor haar vader en twee broers die nog op de boerderij woonden. Ze had een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel. Marietje was een lieve, zorgzame en sociale vrouw. 

Marietje leerde Frans kennen bij de H. Eik. Ze waren 30 jaar gelukkig op de boerderij in de Kosterstraat. Frans was 

haar steun en toeverlaat. Ze genoten samen van alles wat het leven hen bood. Toen Frans in 1990 overleed, viel dat 

Marietje zwaar. Familie en vrienden hielpen er haar weer bovenop. 

Marietje werd vrijwilligster op de Vestakker. Ook nog toen ze er zelf in een aanleunwoning zat.  

Ze hield van breien, bloemschikken, dagjes uit, puzzelen, fietsen met vriendinnen, een avondje muziek of toneel en 

kaarten. Het geloof was belangrijk. Marietje was een Maria vereerster. Ze was lang lid van het dameskoor.  

6 ½ jaar geleden verhuisde Marietje naar Amaliazorg in Oirschot. Afhankelijk worden door Alzheimer was moeilijk 

voor haar. Ze overleed op 1-11-2022. 

 

WEET U 

 

 dat op 19 november weer eens een gezamenlijke 

ziekenzalving plaats vond? 

 dat er na afloop nog nagebuurt kon worden? 

 dat er koffie en thee was voor ieder die wilde? 

 en natuurlijk iets erbij om het te vieren! 

 

 dat de winter eraan zit te komen? 

 dat een wollen borstrok dit jaar geen overbodige luxe 

is? 

 dat we met velen moeten komen om het een beetje 

warm te krijgen? 

 dat de kachel niet hoger wordt gestookt dan 15 

graden? 

 dat dit al 3 graden meer is dan eerst werd gezegd? 

 

 dat er geen beentjes van de vloer gaan in 2023? 

 dat de carnavalsmis volgend jaar in de Beerzen 

wordt overgeslagen? 

 dat ook daar de ontkerkelijking zich doet gelden? 

 dat we de caféhouders een beter lot gunnen? 

 

 dat een kerk niet zonder u kan?  

 dat uw geldelijke steun ook noodzaak is? 

 dat we uw aandacht vragen voor de actie kerkbalans? 

 dat we het fijn vinden als u bijdraagt? 

 dat het daarvoor nooit te laat is? 

 bankrekeningnummer: NL 94 RABO 0133891925! 

 onze dank is groot! 

 

 dat de kapel van Westelbeers grondig zal worden 

opgeknapt? 

 dat het parochiebestuur dit heeft besloten na overleg 

met het bisdom? 

 dat de schenking van de Beersche Processie naar 

Scherpenheuvel daarvoor ook bedoeld was? 

 dat voor de uitvoering overleg wordt gevoerd met de 

leden van het Gilde van Onze Lieve Vrouw? 
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 dat zij al vele jaren voor het onderhoud zorgen? 

 

 dat er eindelijk na 2 jaar weer eens een bedankje aan te pas 

kwam?  

 dat de meeste vrijwilligers er als gast waren? 

 dat sommigen er nooit als gast bij kunnen zijn? 

 dat het net is als met een verjaardag als je zelf jarig bent? 

 dat er niemand denkt aan de werkezels? 

 dat die na afloop elkaar maar bedankt hebben? 

 dat het overigens graag gedaan was? 

 

UITGEZONGEN 

Na 31 jaar is er een einde gekomen aan zanggroep No Limit. 

Op 5 november hebben we voor de laatste keer van hen kunnen 

genieten in een druk bezochte viering, met als thema “herinneringen”. 

No Limit was in onze kerk actief in vieringen, maar ook met andere 

projecten zoals De Passion. Daarmee hebben ze verschillende jaren 

een geweldige indruk gemaakt. 

Buiten de vieringen in Middelbeers zongen ze ook in het ziekenhuis 

en zelfs in een jeugdgevangenis. 

Maar ook maakten ze shows, zoals “Dromen durven leven” en 

Allemaal Non-sens. 

Door corona zijn veel leden gestopt en het lukte niet om voldoende nieuwe zangers te werven. De groep werd te klein 

om nog goede uitvoeringen te geven. 

We vinden het jammer dat jullie moesten stoppen en willen jullie allemaal hartelijk bedanken voor al die mooie jaren. 

 

DOOPPLAATJES 

Hebt u uw kind laten dopen in 2018 t/m 2021? 

Dan is het mogelijk het doopplaatje van uw kind op te halen. Dat kan op donderdag tijdens 

de openstelling van het secretariaat of door te bellen naar 013-5142872 en een afspraak te 

maken. 

 

RED WEDNESDAY 

Tientallen kerkgebouwen in Nederland, waaronder de Sint Willibrorduskerk in 

Middelbeers, werden woensdagavond 23 november rood verlicht. Met de actie werd er 

aandacht gevraagd voor het recht op vrijheid van godsdienst voor mensen van alle religies 

en voor de vervolging van christenen in het bijzonder. 

 

“De vervolging van Christenen is toegenomen. Dat is één van de belangrijkste bevindingen 

van ‘Vervolgd en Vergeten?’, het rapport van Kerk in Nood over Christenen die onderdrukt 

worden vanwege hun geloof”, laat Kerk in Nood weten. Om extra aandacht te vragen voor 

christenvervolging en godsdienstvrijheid kleurden kerken rood. In 2019 ging het nog om 47 

deelnemende kerken, dit jaar waren dat 144 kerken. 

 

GLASVEZEL EN KERKDIENST GEMIST 

Krijgt u direct ook glasvezel? Houd er dan rekening mee dat de mis op zaterdag dan op een 

ander kanaal wordt uitgezonden. Als wij weten op welk kanaal u moet kijken, zullen wij dat 

publiceren bij de kerkberichten in Huis aan huis. 

 

GEVRAAGD 

Heel veel vrijwilligers om te poetsen, om te sieren, om te zingen, om voor te gaan, om te schoefelen, te harken, voor 

hand- en spandiensten, noem maar op: 

administratie.beerzen@odulphusvanbrabant.nl,  

telefoon 0135141216 of 06-39369784 

 



4 

 

 

LAAT HET ONS WETEN 

 

Een kindje geboren? Stuur een kaartje! 

Gaan trouwen? Wij zijn er graag getuige van! 

Een overledene? Stel ons op de hoogte! 

Een verhuizing? Stuur een verhuisbericht! 

Vrijwilliger worden? Meld u aan! 

Stoppen als vrijwilliger? Geef het door!  

Een goed idee? Hou ons bij de les! 

 

Schroom niet om ons op de hoogte te stellen!  

administratie.beerzen@odulphusvanbrabant.nl,  

telefoon 013-5141216 of 06-39369784 

 

 

 

 

JUBILARIS 

 

Op zaterdag 26 november 

werd Miet van Aaken-

Roozen door pastoor Spijkers 

in het zonnetje gezet en 

gefeliciteerd met haar 25-

jarig jubileum bij het 

dameskoor. Ze kreeg de 

zilveren speld van de 

Gregoriusvereniging  

opgespeld. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Het wonder 
van de menswording gebeurt. 

Niet in een zee van licht 
niet in straten vol glitter 

niet in de verblindende veelheid 
en ver van wie uit is op macht. 

Maar naamloos, geborgen 
misschien in het holst van de nacht. 

Op plaatsen, ontelbaar 
waar leven wordt doorgegeven 

waar brood van vertrouwen met ieder gedeeld wordt 
waar niemand te min is 

waar je als vreemde een thuis vindt 
waar eenzaamheid wordt geheeld 

pijn niet vergeten 
angst niet meer hoeft 

waar men grootmoedig een stap zet naar vrede. 
 

Het kind van de hoop 
wordt steeds weer geboren 

uit mensen 
God, 

wat een wonder! 
(naar Kris Gelaude) 


