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Nee, het heeft niet de koning behaagd, maar het heeft de Beerse contactgroep behaagd om de vrijwilligers/sters van de
voormalige Oostelbeerse parochie tijdens de vrijwilligersavond van 3 oktober jl. op een persoonlijke manier te bedanken
voor hun jarenlange inzet voor hun parochie. Het was een bijzonder moment. De vrijwilligers/sters werden één voor één
naar voren geroepen en kregen een lintje opgespeld door een van de aalmoezeniers met een toelichting op zijn of haar
vrijwilligerswerk. Daarbij werd hun een oorkonde en een kaars overhandigd als dankbetuiging. Wat hebben toch veel
inwoners/sters van Oostelbeers zich voor hun kerk ingezet.
Het was een mooie vrijwilligersavond. No Limit luisterde de kerkdienst met gezang op. Voor in de kerk was er een deel
omgebouwd tot een gezellige ontmoetingsplek, waar we na de kerkdienst plaats namen. Op die avond keek ik zo rond,
zag mensen met elkaar in contact komen, praten, lachen en vroeg mij af: “Zou er boven Iemand zijn die dit met
goedkeuring bekijkt?” Zou deze Iemand nu denken: “Dit is wat ik bedoel met samen kerk-zijn. Een ontmoetingsplaats
waar iedereen zich welkom voelt!” Een dankwoord aan de dames en heren, die deze avond verzorgd hebben, is hier op
zijn plaats.
De ontmoetingsavond werd opgeluisterd met enkele liederen door het Seniorenkoor “Zang doet leven”, Bèrse Canonici
en het Dameskoor. Wat mogen wij als kerkgemeenschap ons gelukkig prijzen dat wij nog zoveel prachtige koren en
zoveel vrijwilligers hebben.

JUBILARISSEN
Trouwe leden, die bijna nooit verstek lieten gaan en hun partijtje 40 jaar of
langer meezongen. Drie sopranen, Ria de Laat-van Gils (43 jaar lid), Adrie
Mollen-de Laat (44 jaar lid) en Mien Schepens-Kolsters (40 jaar lid), leden
van het dameskoor, kregen op 14 november de gouden speld van de Gregoriusvereniging voor 40 jaar zang opgespeld aan het einde van de viering en er
werd hun een oorkonde overhandigd.
Ook “Zang doet leven” had een jubileum te vieren. Het koor bestond 40 jaar
en vierde dat op 19 september met een speciale dienst. Na afloop een receptie
en koffie met een tractatie voor de aanwezigen.
Zowel “Zang doet leven” als de 3 jubilarissen van het dameskoor wensen wij vanaf deze plaats van harte proficiat.

AGENDA
eind januari 2016
7 februari 2016
5 maart 2016

: Actie kerkbalans
: Carnavalsviering
: Vormsel

29 maart 2016 : Stille Omgang
17 april 2016 : Eerste communie

“Jullie zullen mijn haat niet krijgen”
Vrijdagavond hebben jullie het leven van een buitengewoon mens gestolen, de liefde van mijn leven, de moeder van mijn zoon., maar jullie
krijgen mijn haat niet. Ik weet niet wie jullie zijn en ik hoef het niet te weten. Jullie zijn dode zielen. Als de God voor wie jullie verblind
doden, ons heeft gemaakt naar zijn beeld, zou elke kogel in het lichaam van mijn vrouw een wond zijn in zijn hart.
Dus zal ik jullie geen plezier doen door jullie te haten. Dat zouden jullie wel willen ,maar door haat te beantwoorden met woede, zou ik
alleen maar toegeven aan dezelfde onwetendheid, die jullie maakt tot wat jullie zijn. Jullie willen dat ik bang ben, dat ik mijn medeburgers
argwanend bekijk, dat ik mijn vrijheid opoffer voor de veiligheid. Mooi niet dus. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik heb haar vanochtend
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gezien. Eindelijk, na nachten en dagen wachten .Zij was nog net zo mooi als toen ze vrijdagavond de deur uit ging, net zo mooi, als toen ik
totaal verliefd op haar werd, meer dan twaalf jaar geleden. En natuurlijk word ik verscheurd door verdriet, dat overwinninkje gun ik jullie ,
maar dat zal van korte duur zijn. Ik weet dat ze ons elke dag zal vergezellen en dat we elkaar weer zullen ontmoeten in het paradijs van vrije
zielen, waar jullie nooit binnen zullen zijn.
Wij zijn met ons tweeën, mijn zoon en ik, maar we zijn sterker dan alle legers van de wereld. Ik heb trouwens geen tijd meer aan jullie te
verspillen, ik moet gauw naar Melvil, die net klaar is met zijn middagslaapje. Hij is nu 17 maanden, moet dadelijk, zoals altijd , een hapje
eten, en daarna gaan we spelen, net als anders en de rest van zijn leven zal dit mannetje jullie dwars zitten door gelukkig en vrij te zijn. Want
nee, zijn haat zullen jullie ook niet krijgen.
Brief van Franse journalist Antoine Leins, die zijn vrouw Hélène ( 35) vrijdag 13 november in Parijs verloor (website Roerom)

LOTGENOTEN
WIJ HERDACHTEN MET ALLERZIELEN
09-12-14
20-01-15
04-02-15
23-02-15
08-03-15
11-03-15
20-03-15
21-05-15
23-05-15
29-05-15
14-06-15
13-07-15
22-07-15
05-08-15
21-08-15
29-08-15
16-09-15
23-10-15

Piet van Rooij
Jan van Hoof
Petra Sanders
Harrie van Dommelen
Mien Bullens-den Ouden
Henk Leermakers
Harrie Neggers
Sjaan van Zon-van de Wal
Jos Deenen
Gerarda Versteeg
Jos Boeren
Betsie van Beers
Marie Aarts-Adriaans
Irma Evers-Paenen
Mia Geboers-Roodbeen
Riet van Beers-van de Ven
Bertha van Spreuwel-de Groot
Ebi Khandouzi

82 jaar
89 jaar
61 jaar
89 jaar
86 jaar
79 jaar
84 jaar
84 jaar
73 jaar
90 jaar
81 jaar
90 jaar
74 jaar
89 jaar
94 jaar
85 jaar
81 jaar
40 jaar

Lotgenoten zijn wij; ik in Middelbeers en mijn broer “over
de stroom” in Oostelbeers. Samen zijn wij inmiddels van een
zeer respectabele leeftijd; beiden zijn wij gebouwd in de 19de
eeuw. Wat is dat toch lang geleden. Met weemoed denken
wij terug aan al die jaren. Wij boden onderdak aan pastoors,
kapelaans en pastoorsmeiden. Wij waren een middelpunt in
ons dorp. In ons huis werd vaak gelachen en druk gepraat,
maar in ons huis was ook veel verdriet te horen. Onze deur
stond open voor onze parochianen en belangrijke mensen
hebben wij mogen ontvangen. Er werd goed voor ons gezorgd, zodat wij beiden trots en fier konden zijn op onze
status als “Pastorie”. Wij hebben grote veranderingen meegemaakt. Onze huizen werden leger, de kapelaans verdwenen, de pastoor werd pastor en de pastoorsmeid een
huisgenote. Toen bij mijn Oostelbeerse broer de laatste
pastoor het huis verliet, heeft hij later nog een aantal jaren
bewoners in huis gehad. Daar kon mijn broer zich prima
mee verenigen. Beter bewoond, dan leeg. Maar ook deze
bewoners zijn vertrokken en nu ziet zijn huis er stil en leeg
uit. Mijn huis heeft nog vele jaren als Pastorie kunnen dienen, maar ook in mijn huis zijn inmiddels de laatste bewoners vertrokken. De ramen zijn hermetisch afgesloten met
luiken en mijn huis ziet er verlaten, koud en leeg uit. Ik ben
bedroefd en vraag mij steeds af: “Wat is mijn toekomst?
Mijn huis kan toch van groot nut zijn voor de parochianen
van mijn kerk? Graag zou ik mijn deur weer willen
opengooien en mensen in mijn huis ontvangen.“

RUST IN VREDE
Ebi Khandouzi werd op 11 mei 1975 geboren in een christelijk gezin in Iran. Hij heeft gestudeerd als metaaltekenaar en
als zodanig ook gewerkt. In 1999 trouwde hij met Lily Maaref en samen kregen ze 3 kinderen. In 2002 moesten ze
vluchten vanwege hun geloof en kwamen terecht in Nederland. In Middelbeers gaven ze vorm aan een nieuw leven. Ebi
werkte hard en ging ICT studeren. met de bedoeling om een eigen ICT-bedrijf te starten. Hij bereidde zich goed voor.
maar een week voor de plannen vorm moesten gaan krijgen. werd er alvleesklierkanker bij hem geconstateerd. Zijn
plannen vielen in duigen. Anderhalf jaar was hij ziek. In die tijd heeft hij gevochten en gestreden om bij zijn vrouw en
kinderen te kunnen blijven. Maar deze aardige, vrolijke en behulpzame man kon deze strijd niet winnen en op 23 oktober
overleed hij in de leeftijd van 40 jaar. In geloof hebben we op 27 oktober afscheid van hem genomen in de kerk van
Middelbeers. Mag Ebi rusten in vrede.
Tonny Huijbers-van der Heijden werd geboren in Tilburg in 1929. Ze was de oudste in het gezin met 8 kinderen. Ze
groeide op in Spoordonk en leerde al vroeg wat werken was. Jan Huijbers wist haar hart te veroveren en ze trouwden.
Samen kregen ze 6 kinderen. Tonny was altijd in de weer en bezig om te zorgen. Ze zorgde voor het huishouden, de
kinderen en voor de boerderij, als Jan van huis was. Ze was een eenvoudige, maar tevreden vrouw. Ze zag er graag netjes
uit en vond het fijn dat haar kinderen met schone kleren van huis gingen. Ze was graag onder de mensen en deed dan
niets liever dan luisteren en genieten. Haar grote hobby was het Ceciliakoor in Oostelbeers en later ook het seniorenkoor.
Ze verzuimde geen repetities en ook bij feestjes liet ze geen verstek gaan. Het gezin werd uitgebreid met schoonkinderen
en 19 kleinkinderen. Veel te vroeg moest ze haar kleinkind Kristel afstaan. Tonny was nooit ziek, maar vorig jaar
december brak ze haar heup en na een revalidatie in Bladel verhuisde ze in maart, samen met Jan, naar St.-Joris in
Oirschot. De laatste weken ging ze steeds meer achteruit. Tonny overleed op 3 november. Ze werd 86 jaar.
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NIEUWS MET NAMEN
Op de plek van onze pastoraatsgroep, die al een aantal maanden niet bezet was, hebben we mevr. Jeske Mutsaerts bereid
gevonden plaats te nemen. We hopen dat zij veel plezier zal beleven aan haar nieuwe taak en wensen haar veel succes.

VIERINGEN ROND KERST
24-12-15
24-12-15
24-12-15
24-12-15
24-12-15
25-12-15
26-12-15
27-12-15
31-12-15
02-01-16
03-01-16

14.00 uur
16.00 uur
18.30 uur
20.30 uur
23.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
10.00 uur

Viering met zang door Zang doet Leven in de Vestakker
Peuterviering
Gezinsviering met zang door het kinderkoor
Viering met zang door de Bèrse Canonici
Jongerenviering met zang door No Limit
Viering met zang door het dameskoor
Viering met samenzang
Viering met samenzang
Oudejaarsviering met samenzang
Driekoningen: viering met zang door de Bèrse Canonici
Driekoningen: viering met samenzang

BEZOEK KERSTSTAL
In Middelbeers kunt u een bezoekje brengen aan de kerststal op eerste en tweede Kerstdag van 14.00 – 16.00 uur.
En natuurlijk is het ook mogelijk voor en na de vieringen.
De kerststal van de Oostelbeerse kerk is de komende tijd te bewonderen in de Vestakker.

JUBILEA EN ZO
Vanaf nu gaan we de jubilea vermelden, als er door middel van een viering bekend
is wie er zo’n mijlpaal heeft bereikt. Tot nu toe hebben we altijd de huwelijken
vermeld, die in de kerk plaats vonden. We vonden het eigenlijk zeker zo vermeldenswaardig, als men dank zegt, als men 25, 40, 50 of 60 jaar of misschien nog
langer bij elkaar is. Deze mensen hebben zeker hun sporen verdiend
OUDERENPROOF

ZIJ VIERDEN …

Weet u dat onze kerk en het parochiecentrum een beetje meer ouderenproof zijn
gemaakt? Bij de toegangsdeuren tot het parochiecentrum / kerk, bij de opgang naar
het priesterkoor en bij het trappetje naar de toiletten heeft de contactgroep beugels
op de wanden / kozijnen geplaatst, die als steun kunnen dienen als u wat minder
goed ter been bent.
VERKOOP INVENTARIS OOSTELBEERS
Op 4 oktober vond de verkoop van de achtergebleven inventaris in de kerk van
Oostelbeers plaats voor met name de Oostelbeerse mensen. Het was er lange tijd
niet zo druk geweest. We kunnen er niets aan doen, maar toch hebben we met gemengde gevoelens afstand gedaan van het laatste wat ons restte van “onze” kerk.
Velen keerden huiswaarts met een herinnering aan ons Godshuis. Mag die herinnering hen er ook eens aan herinneren, dat kerk-zijn meer is dan het verkrijgen van
kerkelijke goederen.

10 september 2015
50 jaar getrouwd
Jan Kolsters
&
Riet Dieker
Klompenmaker 22
11 december 2015
50 jaar getrouwd
Geert Dieker
&
Tiny Manders
Egidiusstraat 4

WEES CREATIEF EN MAAK EEN LIED
Het is vroeg carnaval in 2016. Wij zetten u daarom aan het werk. Wie maakt er een tekst op het liedje: “Daar bij de
molen” of op het lied “An me nooit niet” van de gebroeders Grimm. Een mooi klusje voor de feestdagen. U kunt de
teksten meenemen achter in de kerk of ophalen bij het secretariaat. Inleveren vóór 6 januari bij Nel Deenen,
Domineeshof 1 of via de mail: neldeenen@chello.nl. “Zang doet leven” maakt een keuze welk(e) lied(eren) zij gaan
vertolken tijdens de dienst.
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ACTIE KERKBALANS

GEDOOPT
3 oktober:
Stan,
zoon van
Niels van Lieshout
&
Mary van Riet
Ontginningsweg 2
1 november
Fenne,
dochter van
Antwan Vingerhoets
&
Marlien Vennix.
Neereindseweg 46
1 november
Isa,
dochter van
Jac Jansen
&
Marleen van Spreuwel.
Antoniusstraat 9

De beide pastorieën staan leeg en er gebeurt niets, horen we steeds vaker zeggen. Gaat het met
de kerkbijdrage dezelfde kant op? Als het aan u ligt, toch niet? Onderneemt u daarom actie
voor uw kerkbijdrage! U hebt nog tijd tot 31 december om zich van deze taak te kwijten.
Bankrekeningnummer NL94RABO0133891925. Laat de beste stuurlui niet aan de wal blijven
staan! Fijn dat u daadwerkelijk de kerk in de Beerzen mee in stand wilt houden.
HEB MEDELIJ MET DE ZOEKENDEN …
De komende tijd gaan we weer op zoek naar vrijwilligers, zowel in Middelbeers als in
Oostelbeers, die de enveloppen voor de aktie kerkbalans willen rondbrengen en ophalen in
2016. Wat zou het fijn zijn als u zich spontaan meldt. Bij het parochiesecretariaat of Nel
Deenen (5141359)
LAAT HET ONS WETEN
Een kindje geboren? Stuur eens een kaartje!
Gaan trouwen? Wij zijn er graag getuige van!
Een verhuizing? Stuur een verhuisbericht!
Bezoek van een aalmoezenier? Ze komen graag!
Een andere wijziging?
Schroom niet om ons op de hoogte te stellen!
WAAR MOET IK ZIJN?

1 november
Matthijs,
zoon van
Marcel van ’t Veer
&
Natasja Onderwater
Sint-Annastraat 4A

Afspraken met een aalmoezenier, doopafspraken, huwelijksjubileum en bijzondere
vieringen: Parochiesecretariaat, Willibrordstraat 16, 5091 CD Middelbeers
Openingstijden: maandag en donderdag van 9.00 – 11.00 uur.
Tel. 013-5141216 Mail: secretariaat@parochiedebeerzen.nl
Melden uitvaarten en andere spoedvragen:
Nel Deenen, tel 013-5141359 b.g.g. 06-30899488
Misintenties: Kosten: 10 euro. Opgave Middelbeers en Oostelbeers: Parochiesecretariaat
29 november
Middelbeers. Betalingen: contant of per bankrekening: NL 94 RABO 0133 8919 25 ten name
Matz,
van Sint-Odulphus van Brabant te Oirschot met vermelding van mis(sen) en uw telefoonzoon van
nummer.
Frank Wouters
Kerkbijdragen: Middelbeers en Oostelbeers: ten name van: Sint-Odulphus van Brabant te
&
Oirschot: NL 94 RABO 0133 8919 25 onder vermelding van Kerkbijdrage en je adres.
Marieke Gosens
Hebt u onkosten gemaakt voor de kerk? Vraag om een declaratieformulier bij Nel Deenen,
5141359, vul dit in en lever het declaratieformulier door u ondertekend en samen met de bonnetjes/facturen in bij Nel.
Redactie Beerse bijlage: Margriet Hazendonk, Margrietstraat 55 of Nel Deenen, Dominee’shof 1
Rekeningnummer Stichting MOV (Beerse missionarissen): NL39RABO 0133 8034 81

KERSTGEDACHTE
Martin Luther King:
‘Duister kan het duister niet verdrijven.
Alleen licht kan dat doen.
Haat kan de haat niet verdrijven.
Alleen liefde kan dat doen.’
Wij wensen u allen: een zalig kerstfeest en een gelukkig 2016.
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