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BEERS NIEUWSBRIEFKE 
Maart 2023 - UITGAVE 131 

 

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 IN DE GOEDE WEEK EN MET PASEN 
Palmzaterdag  19.00 uur Viering met orgelspel. Er worden palmtakken uitgedeeld 

Palmzondag   10.00 uur Viering met samenzang. Er worden palmtakken uitgedeeld 

Witte Donderdag 17.15 uur Maaltijdviering voor de communicanten en kinderen uit de Beerzen 

Witte Donderdag 19.00 uur Eucharistieviering met orgelspel  

Goede Vrijdag  15.00 uur Kruisweg in de kapel van de H. Eik in Oirschot 

Goede Vrijdag  19.00 uur Goede vrijdagviering in kapel Sint-Joris in Oirschot 

Paaszaterdag  19.00 uur Paaswake met zang van de Bèrse Canonici 

Pasen   10.00 uur Paasviering met zang van het seniorenkoor Zang doet Leven 

Tweede Paasdag  10.00 uur Viering met samenzang 

 

PALMTAKKEN 

Bent u in het bezit van een buxusheg of -boom en kunt u best wat takken missen, laat het dan even weten aan het 

secretariaat. Wij nemen dan contact met u op tegen Palmzondag. 

 

WIJWATER 

Op Paaszaterdag is het mogelijk wijwater af te halen van 11-12 uur in het kapelletje.  

Brengt u zelf een kan of fles mee om het wijwater in te doen? 

 

BIJBELGESPREKSGROEP 

Binnenkort wordt er weer gestart met de bijbelgespreksgroep. Wilt u hieraan deelnemen, stuur dan een mail naar 

aalmoezenierversteegh@odulphusvanbrabant.nl of naar het secretariaat. 

In onderling overleg worden de data van de bijeenkomsten bepaald. 

 

 

RUST IN VREDE 

Anneke Waalen-van Hoof, echtgenote van Frans Waalen. 

Anneke werd geboren op 14 september 1918 aan de Voorteindseweg als 5e 

dochter van 7 kinderen. In de Tweede Wereldoorlog werd hun boerderij 

beschoten en brandde af. Het gezin woonde in een noodwoning totdat er een 

nieuwe boerderij gebouwd was. Anneke hielp op de boerderij en gaf leiding op 

haar eigen manier. Ze zorgde ook voor haar ouders. Anneke was gelovig. Ze 

haalde huis aan huis dubbeltjes op voor de Beerse Missionarissen. Ook handwerkte 

ze uren aan de kleden voor de kerk. Naai- en borduurwerk was niet alleen haar 

hobby. Ze verdiende geld met het maken van vele bruidsjurken.  

Anneke kon een huisje kopen en in 1967 trouwde ze met Frans. Ze hadden het fijn 

samen en maakten veel buitenlandse reizen. In 2009 overleed Frans en dat was een 

enorm gemis. Inmiddels woonde ze in een aanleunwoning bij de Vestakker en daar had 

Anneke het goed naar haar zin. Ze ging iedere donderdag naar de H. mis. En met Pasen 

deed zij de 1e lezing. Ze was trots dat ze als 100-jarige de molen bij de Vestakker mocht 

onthullen en op haar bankje met haar naam. Anneke verlangde naar het einde.”Wanneer mag 

ik naar Frans?” Ze zag en hoorde op het laatst slecht en van haar generatie was er   

             niemand meer. Anneke overleed op 15 december 2023.  

 

Adriaan Verhagen 

Het zou geen reclame voor de gezondheidszorg geweest zijn.  “Wa komde daor toch mee doen?” was steevast zijn 

reactie als er een koekje op tafel moest komen en er een kleintje werd gepresenteerd. Adriaan Verhagen werd geboren 

in Oostelbeers op 22 maart 1932. Hij leerde To Roefs kennen toen hij met de roomkar in Oirschot de boeren langs ging. 

Ze trouwden samen en gingen op het Hoogeind wonen, waar ze een huis bouwden. Ze kregen 6 kinderen. Adriaan 

zorgde voor het nodige om zoveel monden te voorzien, terwijl de vrouw des huizes het huishouden draaiende hield. 
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Later, toen er wat meer tijd vrij kwam,  genoot Adriaan samen met To van wandelen, fietsen en kaarten. Ook gingen ze 

graag op fietsvakantie en keken ze uit naar de reisjes naar Spanje, waar een van de kinderen was neergestreken. 

Kleinkinderen verrijkten hun leven. Adriaan en To verruilden hun woning voor een huis aan de Schravenstraat  en er 

leek geen einde te komen aan alle goede dingen in het leven. Maar in 2010 sloeg het noodlot toe en moest hij na een 

kortstondig ziekbed, afscheid nemen van zijn vrouw. Hij had het er moeilijk mee, maar ging niet bij de pakken 

neerzitten. In de Vestakker werden voortreffelijke maaltijden geserveerd en hij was er dan ook nogal eens te vinden. 

Lekker en hij  had er geen werk mee en hij had buurt. Uiteindelijk ging het niet meer om alleen thuis te zijn en hij 

verhuisde nog eens, nu naar Sint Joris in Oirschot. Nooit klagend, nooit vragend, zijn zorgen in stilte dragend, overleed 

Adriaan op 14 februari 2023. 

 

 

 

WEET U… 

• Dat we vorig jaar in november afscheid hebben genomen van No 

Limit? 

• Dat ze nog een leuke verrassing voor ons in petto hebben? 

• Dat ze nog geld hebben overgehouden? 

• Dat ze dat willen doneren aan de kerk? 

• Dat we dat een nobel gebaar vinden? 

• Dat we ze super hartelijk danken? 

 

WEET U …  

• Dat u eens naar het kapelletje in de kerk zou moeten gaan? 

• Dat er ruimer zicht is gecreëerd? 

• Dat het wel een mirakel lijkt? 

• Dat u nu door een dichte deur kan kijken? 

• Dat het kerkinterieur dan zichtbaar wordt? 

• Dat niet die man van Nazareth dat op zijn geweten heeft? 

• Dat daar Han van Diesen meer van weet? 

 

 

 

ACTIE KERKBALANS 2023 

 

Gaat bij u thuis ook gratis de zon op? 

In de kerk af en toe wel! 

Krijgt u het parochieblad? Gratis? 

En denkt u dat dat gratis net zo gratis is als de zon?  
Binnen de kerk krijgen we dat niet voor elkaar! 

U gelooft toch ook niet in kaboutertjes? 

Als we al geloven, daarin geloven valt niet mee! 

Weet u hoeveel mensen er mee gemoeid zijn om dat parochieblad bij u in de bus te krijgen? 

Geheel vrijwillig om u een plezier te doen! 

En wat niet vrijwillig gebeurt, kost een lieve cent! 

Daarom: wat zou het fijn zijn, als daar iets tegenover staat! 

 

We zitten nog volop in de actie kerkbalans. 

Links en rechts hoorden we dat de QR-code niet werkte. 

Werkte! Want inmiddels werkt deze wel. 

Hebt u het indertijd geprobeerd en kreeg u nul op het request, probeer het dan nog eens. 

Please??!! 

Er was een stukje programmeertaal weggevallen en toen we het eenmaal wisten, was het in no-time gepiept. 

Een foutje dat we eigenlijk niet konden gebruiken. 

Maar waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. 

Excuses hiervoor. 

 

De Actie Kerkbalans in de Beerzen had een opbrengst van Є 30601,- in 2021. 
In 2022 was dat Є 28465,57. 

Een eerste telling van de toezeggingen, de incasso’s en reeds betaalde bedragen levert 25932,77 euro op voor de actie 

kerkbalans 2023. Met een beetje goede wil, halen we het bedrag van 2022.  

Een groot DANK JE WEL voor alle bezorgers van de enveloppen en natuurlijk aan alle gevers. 
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Wat ook helpt? Een extra donatie voor het kijken van de tv-uitzendingen. Wij horen links en rechts dat mensen het zo 

fijn vinden dat ze de diensten toch kunnen volgen, ook al komen ze niet in de kerk. Een opstekertje voor Koos. Vindt ze 

vast leuk te horen dat haar werk gewaardeerd wordt. Zouden we meer moeten doen, Complimenten geven in plaats van 

mopperen en klagen. Daar wordt niemand vrolijk van! 

Maar als kerk lopen we wel de inkomsten van de collecten  mis. Zegt u eens eerlijk: doet u ieder weekend een gift met 

de Givt-app? Of heeft u wat extra’s gegeven in de actie Kerkbalans? Het kan nog steeds. Maak een bedrag over naar 

NL94 RABO 0133 891 925 en vermeld: Bijdrage actie Kerkbalans. 

Doet u mee? Alle beetjes helpen!      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VASTENACTIE 

Gedurende de veertigdagentijd staat er een bus in de kerk, waarin u een bijdrage kunt leveren aan de vastenactie. 

Tijdens de goede doelenweek kunt u ook aan deze actie doneren. Wij hopen op uw steun. 

 

BEHEERDER KERKHOF MIDDELBEERS 

Met ingang van 1 januari 2023 is Wim Rijnen gestopt met zijn taak als voorman van de onderhoudsploeg kerkhof 

Middelbeers. Eerder droeg hij zijn werk als beheerder al over aan Henk Aarts (praktische gedeelte) en Nel Deenen 

(administratie), Wel heeft hij de werkgroep nog aangestuurd en zorgde hij dat er op gezette tijden werd gewerkt om het 

kerkhof verzorgd achter te laten. Wim vindt het welletjes geweest en laat deze zorgen graag over aan zijn opvolger 

Henk Aarts. 

Telefoon Henk: 06-1058 5798 

Telefoon Nel: 013-514 1359 

 

Tegen Wim willen we zeggen: een ‘MELOEN’ keer bedankt voor het vele werk, dat je volgens onze administratie 

vanaf 2002 zo accuraat en met grote zorg hebt verricht.   

 

RUIMEN GRAVEN 

Kort na 1 april zal naar alle waarschijnlijkheid werk worden gemaakt van het ruimen van de graven waarvan in 2022 de 

grafrechten werden beëindigd. Houdt u daar rekening mee als u nog voorwerpen of plantjes van de graven wilt halen.  

 

KERKHOF OOSTELBEERS 

Ook in Oostelbeers start men dit jaar op het kerkhof met nieuwe medewerkers in de ploeg onderhoud. Kees 

Lathouwers, Hein Verhagen en Grard Leermakers hebben hun taak beëindigd. Namens de parochie hebben zij hun 

bedankje ontvangen. De nieuwkomers wensen we veel succes en veel arbeidsvreugde. 

 

LAADPAAL 

Hebt u hem al gezien? De laadpaal op het kerkplein? 

Rijdt u elektrisch, dan is het voor even mogelijk uw auto (tijdens de kerkdienst!!!) op te laden. 

Voor even! Want de paal staat verkeerd. Hij had daar nooit mogen staan. U ziet vanzelf hoe lang dat even duurt! 

Als hij weg is, is ‘even’ voorbij. 

 

AFSCHEID MARGRIET HAZENDONK 

Met een opmerkelijke staat van dienst bedankt ook Margriet Hazendonk voor alle taken die 

ze heeft en heeft gehad. Zij gaat binnenkort verhuizen en zegt de Beerzen vaarwel. 43 Jaar 

lang was zij op vele terreinen actief binnen de parochie. Van kerngroep, tikwerk voor 

jongerenvieringen, redactiewerk, wijkcontactwerk  tot secretariaat, fotografe en inrichten 

tentoonstellingsruimte en alles wat daar tussen in aan bod kwam. We hebben Margriet 

gevraagd om nog eens op de redactiestoel te gaan zitten en zelf te verhalen over 43 jaar in de 

Willibrordusparochie.  
Margriet, dank je wel, dat je dit wilde doen.  

DANK JE WEL Het was in één woord SUPER! Het was fijn om met je samen te werken. 

 

 

  
                       Geef vandaag  
            voor de kerk van morgen!  
           Scan de QR-code, vul  een     
         bedrag in en doneer via i deal! 
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VRIJWILLIG IS NIET VRIJBLIJVEND. 

 

Na 50 jaar met plezier in Middelbeers gewoond te hebben,  gaan we het dorp verlaten. Op de vraag of ik wat kan 

schrijven over de jaren dat ik voor de parochie werkzaam ben geweest, moest ik even nadenken. Het is een terugkijken 

op 43 jaar wel en wee in onze parochie. 

 

Mijn eerste werkzaamheden vinden een start in 1980. Het jaar dat onze dochter haar Eerste Communie deed. Op een  

van de bijeenkomsten vinden een paar parochianen elkaar in een gezamenlijk idee om voor de jonge kinderen in een 

gezinsdienst de kerkdienst wat aantrekkelijker te maken. Ik bied mij aan voor het typewerk.  Pastoor van Eijl vindt het 

een prachtig idee. Op dat moment ligt de parochie min of meer stil en elke initiatief van parochianen stelt hij op prijs. 

 

Op de jaarlijkse parochiële bijeenkomst nemen de eerder genoemde parochianen het voortouw en komen met een 

voorstel om de parochie nieuw leven in te blazen.  Er is veel animo en een 12-tal parochianen stellen zich beschikbaar. 

De groep gaat, onder de naam  “Kerngroep”, verder met het uitwerken van de plannen. Na afloop van deze 

vergaderingen is het prettig dat er een verslag gemaakt wordt en bekend met notuleren bied ik mij hiervoor aan. Er 

worden veel werkgroepen gestart en het is fantastisch dat zich voor elke nieuwe werkgroep genoeg parochianen 

beschikbaar stellen.  Vervolgens rol je dan zelf ook van de ene werkgroep in de andere.  

 

Lectoren gaan tijdens een kerkdienst de eerste lezing en de voorbeden doen, collecteren en de communie uitreiken. 

Kinderkoor Eigenwijs  is een geweldig succes; tientallen kinderen melden zich aan en vele jaren heeft dit koor de 

gezinsvieringen opgeluisterd met enthousiast gezang. Op verzoek van Pastor L. Verbakel wordt gekeken naar een 

mogelijkheid om een jongerenkoor te starten en speciale jongerenvieringen te maken. Één koor voor beide parochies.  

Het inmiddels opgeheven koor No Limit heeft vele jaren haar steentje bijgedragen aan de jongerenvieringen. 

 

De siergroep zorgt elk weekend en bij speciale kerkdiensten voor een fleurig bosje bloemen op het altaar. Er is een 

prachtige kerststal gemaakt en elk jaar wordt deze opgebouwd door een paar handige mannen. Echter de beelden staan 

opgeslagen op de zolder van de pastorie en  moeten vanaf de zolder, trappen af, kamers en gangen door om deze in de 

kerk te krijgen en na Driekoningen weer terug te brengen. Inmiddels is daar een betere locatie voor gevonden. Weet u 

dat onze kerk een uitgebreide collectie van liturgische kleding en benodigdheden voor de uitoefening van liturgische 

vieringen heeft? In de expositieruimte achter in de kerk ziet u daar voorbeelden van.  Met de komst van ons 

parochieblad Het Nieuwsbriefke wordt u op de hoogte gehouden van het wel en wee in de parochie. Pastor L. Verbakel 

stelt de kerkdiensten zelf samen. Hij vraagt mij of ik deze wil typen. Daarna wordt het gekopieerd en door een aantal 

vrijwilligers tot  een handzaam boekje gemaakt. Af en toe lijkt er wel een drukkerij in de pastorie werkzaam te zijn. 

Verder waren er altijd wel klusjes voor hand- en spandiensten.  

 

De parochie gaat met haar tijd mee en er wordt een pc aangeschaft. Er komt een programma voor de ledenadministratie. 

De namen en bijzonderheden van de parochianen moeten wèl handmatig stuk voor stuk ingevoerd worden én daarna 

gecontroleerd worden. Een tijdrovende klus. Er komt een parochiesecretariaat om de administratieve werkzaamheden 

uit te voeren.  

 

De tijden veranderen en er is veel veranderd. Parochies worden samengevoegd, parochies worden gesloten, geen full-

time “herder” meer in onze parochie maar een  parttime.  Aalmoezenier P. Versteegh. De ons bekende naam  “Parochie 

St. Willibrordus” wordt veranderd in Geloofsgemeenschap St.Willibrorduskerk. De naam zegt precies wat het is, maar 

de aloude bekende naam “Parochie” heeft toch mijn voorkeur.  

 

Vrijwillig is niet vrijblijvend.  Vrijwilligerswerk is dankbaar werk; het geeft een goed gevoel iets voor een ander te 

doen, het geeft contacten, betrokkenheid met elkaar en gezelligheid. Vrijwilligers zijn onmisbaar in de maatschappij en 

in dit geval voor het voortbestaan van uw geloofsgemeenschap. Meld u aan! 

Tot slot; een hartelijk dank aan alle vrijwilligers/sters voor de prettige  

samenwerking in al die jaren.  

 

Margriet Hazendonk. 

 

 

NIEUWE WIJKCONTACTPERSOON 

Nu Margriet Hazendonk gaat verhuizen hebben we weer een vacature voor de 

wijk Willibrordstraat - Rozenplein – Rozenstraat - Margrietstraat 49a t/m 61 en 72 t/m 76. Uw taak: het bezorgen van 

de nieuwsbrief en de enveloppen voor de actie kerkbalans. Een felicitatiekaartje in de bus doen als er een kindje is 
geboren en een kaartje van medeleven bij een overledene in uw buurt. Moet u wat meer bewegen en hebt u interesse? 

Kom in actie en bel naar Carin Vennix: 5142478 


